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Szanowni Państwo, 
Z ogromną satysfakcją prezentuję Państwu kolejną 
publikację zawierającą produkty eksportowe województwa 
lubuskiego. Znajdą w niej Państwo zarówno szeroką ofertę 
wyrobów naszego regionu, jak i prezentacje firm – liderów 
w poszczególnych branżach, które przodują m.in. pod 
względem wielkości produkcji trafiającej na eksport. 
Katalog zawiera oferty najlepszych produktów regionu, 
które znalazły nabywców na rynku europejskim 
i światowym, co świadczy o wysokim poziomie rozwoju 
lubuskich przedsiębiorstw. 
Lubuskie to dobre miejsce do inwestowania i prowadzenia 
działalności gospodarczej. Dlatego wierzę, że „Katalog 
eksportowy” jako znakomite narzędzie w bieżącej pracy 
przy realizacji projektów eksportowo-importowych, 
obsługiwanych przez zespół COIE oraz pracowników Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, przyczyni 
się również do nawiązania przez Państwa kontaktów 
handlowych. A to będzie miało wpływ na zwiększenie 
konkurencyjności na rynku globalnym.

Z poważaniem 

Elżbieta Anna Polak 
Marszałek Województwa Lubuskiego 

Dear All!
It is a great pleasure to present another publication including 
the export products of Lubuskie Voivodeship. You will find 
here a comprehensive offer of our regional products, as 
well as the presentations of companies – the leaders in 
respective branches, which are the best, among other things, 
in the volume of exported products. 
This Catalogue presents the offers of the best companies 
in our region, which reach the customers on the European 
and international markets, what demonstrates a high 
development level of Lubuskie enterprises. 
Lubuskie Voivodeship is a good place for investments and 
for conducting an economic activity. Therefore, I believe 
that this “Export Catalogue”, as an excellent tool in the 
ongoing work on the implementation of export-import 
projects, handled by the COIE team and the employees of 
the Marshall’s Office of Lubuskie Voivodeship, will foster 
establishing business relationships by your Company. And 
this will contribute to the increase in competitiveness on the 
global market.

Yours faithfully,

Elżbieta Anna Polak
The Marshall of Lubuskie Voivodeship  

KATALOG PRODUKTÓW EKSPORTOWYCH 
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO 

EXPORT PRODUCT CATALOG 
OF LUBUSKIE VOIVODESHIP
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Lubuskie is located in the heart of Europe, along the Polish-German border, about 100 
kilometers to Berlin. The region is not only an ideal place for relaxation and recreation 
(due to forest grounds covering ca. 50% of the area and over 500 lakes) but features 
a great diversity of industrial production which enjoys great reputation among Euro-
pean consumers as well as from other parts of the world. The area of 14,000 sq m is 
inhabited by more than 1,000,000 which makes Lubuskie one of Poland’s less populated 
regions amounting to 72 residents per 1 sq km. Two biggest cities serving at the same 
time as region’s capitals are the seats of The Marshal of the Province in Zielona Góra 
and Provincial Governor of Lubuskie in Gorzów Wielkopolski. The region is intersect-
ed by strategic transit routes running east-west (Berlin – Moscow) and north-south 
(Scandinavia – Balkans). In addition to the above, the region features Zielona Góra – 
Babimost airport providing passenger and cargo transport services.

Port Lotniczy Zielona Góra-Babimost. / Zielona Góra-Babimost airport. Nadwarciański bulwar w Gorzowie tętni życiem także po zmroku. / 
Warta River Boulevard in Gorzów is vibrant with life also after dusk.

Starówka w Zielonej Górze. / Old Town in Zielona Góra.

Lubuskie to region położony w sercu Europy, wzdłuż polsko-niemieckiej granicy, w od-
ległości około 100 km od Berlina. Jest nie tylko świetnym miejscem do wypoczynku 
i rekreacji (ze względu na lasy stanowiące ok. 50% obszaru regionu i ponad 500 jezior), 
ale również regionem charakteryzującym się dużą różnorodnością produkcji przemy-
słowej, której odbiorcami są głównie konsumenci europejscy, a coraz częściej również 
z innych kontynentów świata. Na prawie 14 tysiącach km² zamieszkuje ponad milion 
mieszkańców, co sprawia, że gęstość zaludnienia w województwie lubuskim jest jedną 
z niższych w kraju i wynosi 72 osoby na 1 km². W dwóch największych miastach, stoli-
cach regionu, swoje siedziby mają: Marszałek Województwa w Zielonej Górze i Woje-
woda Lubuski w Gorzowie Wielkopolskim. Przez region przebiegają strategiczne szlaki 
tranzytowe wschód-zachód (Berlin-Moskwa) oraz północ-południe ze Skandynawii na 
Bałkany, ponadto w regionie działa port lotniczy Zielona Góra-Babimost zapewniający 
usługi pasażerskie i cargo.

LUBUSKIE IN THE HEART OF EUROPE LUBUSKIE W SERCU EUROPY
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The use of natural resources plays a significant role in Lubuskie. The year 2013 brought 
opening of Poland’s biggest oil and earth gas mine in Lubiatów. It enables the region 
to provide the domestic market with oil and earth gas to the heat and power station 
in Gorzów Wielkopolski.
Rich deposits of sand, gravel and other resources allow for pro-
duction of building materials: rooftiles, bricks, building blocks, sett 
stones as well as products obtained from glass melting. The man-
ufacturers of concrete elements using the vibropressed technolo-
gy deserve special attention thanks to launching on the domestic 
market state-of-the-art products such as photocatalytic sett stones 
which reduces air pollution. Since 1993, Lubuskie has been famous 
for production of rock mineral wool. These products are used for 
thermal, acoustic and fire isolation in housing and general construc-
tion, industrial and trade structures, and technical installations.

Tandem Sp. z o.o., Żagań. / Tandem Sp. z o.o., ŻagańBenimet Sp. z o.o., Kostrzyn n/Odrą. / Benimet Sp. z o.o., Kostrzyn n/Odrą.

Skrzyżowanie autostrady A2
i drogi ekspresowej S3 w Lubuskiem. /
Intersection of A2 motorway
and S3 express road in Lubuskie.

Znaczącą rolę w województwie lubuskim odgrywa wykorzystanie zasobów natural-
nych. W 2013 roku oddano do użytku największą w Polsce kopalnię ropy naftowej 
i gazu ziemnego w Lubiatowie. Pozwala ona na zaopatrzenie rynku krajowego w ropę 
oraz na zasilenie gazem m.in.: elektrociepłowni w Gorzowie Wlkp.

Bogato występujące złoża piasków, żwirów oraz surowców pozwa-
lają na produkcję materiałów budowlanych: dachówek, cegieł, blocz-
ków budowlanych, kostki brukowej, jak również wyrobów pochodzą-
cych z wytopu szkła. Na szczególne wyróżnienie zasługują lubuscy 
producenci elementów betonowych w technologii betonu wibropra-
sowanego, którzy oferują na rynku krajowym kolejne, innowacyjne 
wyroby jakim jest fotokatalityczna kostka brukowa, która redukuje 
zanieczyszczenie powietrza. W województwie lubuskim od 1993 
roku produkowana jest skalna wełna mineralna. Wyroby te służą jako 
izolacja termiczna, akustyczna i przeciwpożarowa w budownictwie 
mieszkaniowym i ogólnym, obiektach przemysłowych i handlowych 
oraz instalacjach technicznych.

NATURAL RESOURCES ZASOBY NATURALNE
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Industry in Lubuskie, dominated by the production of timber goods, paper, furnishing 
and groceries in the 20th century, has changed its image in the first two decades of 
the 21st century. Since 2010, the production of automotive parts has been the lead-
ing branch of industry in Lubuskie. In addition to that, the automotive sector has been  
the first one in the region which sold production exceeded 1 billion euros and has been 
constantly growing since 2013.
The industrial production in Lubuskie has also marked rapid growth of such branches 
as: construction of machines and appliances as well as production of metal and metal 
parts. Another significant sector in the region is manufacture of chemicals and chemical 
products, especially rubber and plastic goods, both of which shared the total domes-
tic production at 14.1% in 2017. The turkey farming has been even more profitable – 
16.3% of share in the domestic industry.
What is more, the Lubuskie enterprises provide innovative solutions for electrotech-
nology and power industry, have an extensive production offer and a rich variety of ser-
vices for IT, including FinTech services and e-commerce.

IKEA Industry Poland Sp. z o.o. Oddział w Zbąszynku, Chlastawa. /
IKEA Industry Poland Sp. z o.o. Branch in Zbąszynek, Chlastawa.

Zakład Produkcji Opakowań Karton-Pak S.A., Nowa Sól. / 
Packaging Production Plant Karton-Pak S.A., Nowa Sól.

Przemysł lubuski zdominowany w XX wieku przez produkcję wyrobów z drewna, papie-
ru, mebli oraz artykułów spożywczych, w pierwszych dwóch dekadach XXI wieku zmie-
nił swoje oblicze. Od 2010 roku wyprzedza je produkcja na potrzeby branży motoryza-
cyjnej, która stała się najważniejszą branżą przemysłu w województwie lubuskim. Jest 
też ona pierwszą branżą w regionie, której produkcja sprzedana przekroczyła wartość 1 
miliarda euro i od 2013 roku stale wykazuje dynamiczną tendencję wzrostową.
W produkcji przemysłowej regionu dynamicznie wzrasta również udział takich branż 
jak: budowa maszyn i urządzeń oraz metali i wyrobów z metali. Silną pozycję w regio-
nie ma produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych, a zwłaszcza wyrobów gumo-
wych i z tworzyw sztucznych, których udział w produkcji krajowej w 2017 roku wyniósł 
14,1%. Jeszcze większy udział w produkcji krajowej posiada produkcja mięsa z indyków, 
który w 2017 roku wyniósł 16,3%.
Lubuskie firmy dostarczają ponadto innowacyjne rozwiązania dla elektrotechniki 
i energetyki, mają również bogatą ofertę produktową i usługową dla sektora IT, w tym 
usługi fin-tech i e-commerce.

LEADING BRANCHES OF INDUSTRY WIODĄCE BRANŻE PRZEMYSŁU
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Five global concerns have opened their production plants in Gorzów Wielkopolski, 
Nowa Sól, Świebodzin, and Żary. They manufacture automotive parts and accessories 
for the biggest car brands, including elements pressed from sheet metal, dashboards, 
door panels, electric bundles, car glass and seats. Other products include, among other, 
the following: electronic subassemblies, cable bundles, aluminum casting, shafts and 
gears, gearboxes, drives, textile and plastic accessories, lighting, acoustic and resistant 
to high temperature materials, car splash, coolers, specialist vehicles, semi-trailers, and 
containers.
They also provide products for mechanical engineering, mechatronics, and assembly of 
various car parts. Local companies launch innovative products to the market. These in-
clude exhaust gas cleaning systems, diesel particulate filters, connectors to pneumatic 
breaking systems in utility vehicles (Poland’s sole and Europe’s fifth manufacturer) and 
airport board cleaners (specialized equipment).

Pięć globalnych koncernów zlokalizowało w Gorzowie Wlkp., Nowej Soli, Świebodzinie 
i Żarach swoje zakłady produkujące części i akcesoria motoryzacyjne. Dla największych 
marek samochodów dostarczają one elementy tłoczone z blachy, deski rozdzielcze i pa-
nele drzwiowe, wiązki elektroniczne, szkło samochodowe oraz siedziska do pojazdów. 
Pozostałe grupy produktów obejmują m.in.: podzespoły elektroniczne i wiązki kablo-
we, odlewy aluminium, wały i koła zębate, skrzynie biegów, napędy, akcesoria tekstyl-
ne i z tworzyw sztucznych, sprzęt oświetleniowy, materiały akustyczne oraz odporne 
na wysokie temperatury, chlapacze samochodowe, chłodnice, specjalistyczne pojazdy 
użytkowe oraz naczepy i zbiorniki kontenerowe.
Ponadto produkty inżynierii mechanicznej, mechatroniki oraz montaż różnych elemen-
tów pojazdów. Rodzime firmy wprowadzają na rynek innowacyjne produkty. Są to m.in. 
układy oczyszczania spalin czyli filtry cząstek stałych, ponadto złącza do pneumatycz-
nych układów hamulcowych w pojazdach użytkowych (jedyny polski i piąty producent 
w Europie), a z pojazdów specjalistycznych – oczyszczarki płyt lotniskowych.

AUTOMOTIVE INDUSTRY PRZEMYSŁ MOTORYZACYJNY

Faurecia Gorzów S.A. /Faurecia Gorzów S.A. Grupa Saint Gobain, Żary. / Saint Gobain Group, Żary. Zielonogórska spółka Ekoenergetyka-Polska produkuje stacje 
ładowania do autobusów elektrycznych. / 
Ekoenergetyka-Polska in Zielona Góra manufactures charging 
stations for electric buses.
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Lubuskie is a leader when it comes to woodworking and furniture manufacture. A cou-
ple of companies with foreign capital have built their production plants in Lubuskie 
concentrating mainly on production of wood goods (for furniture-making, construction, 
finishing, and automotive industries) as well as manufacture of cellular and chipboards, 
furniture components and furnishing. Domestic companies specialize in the production 
of luxurious upholstered and leather furniture, solid wood, wood-based panels (MDF, 
HDF, and LDF). These goods are dedicated for home use, offices, stores, offices, banks, 
bowling centers, tourist facilities, gastronomy, schools, and universities.
Wood is used in the production of fencing, equipping and decorating of gardens, parks, 
terraces, balconies, super-markets and any kind of recreational premises. Pellet is a fuel 
extracted from wood waste and used in house heating. There has been a growing ten-
dency to construct houses using frame technology, recreational facilities and summer 
cottages from solid wood using Finnish and Canadian technologies.
The representatives of the construction branch can take advantage of an extensive of-
fer provided by the manufacturers of classic, modern and monumental window frames, 
and roof parts. When it comes to smaller goods, Lubuskie specializes in the production 
of... wood-rimmed glasses.

Lubuskie to potentat w przetwórstwie drewna oraz produkcji mebli. Kilka firm z kapi-
tałem zagranicznym skoncentrowało tutaj swoją produkcję wyrobów drewnopochod-
nych (używanych w branżach meblarskiej, budowlanej, wykończeniowej i motoryzacyj-
nej) oraz produkcji płyt komórkowych i wiórowych, ponadto komponentów mebli oraz 
mebli. Firmy krajowe specjalizują się w produkcji luksusowych mebli tapicerowanych 
i skórzanych, z drewna litego, na bazie płyt drewnopochodnych (MDF, HDF i LDF). Są 
one przeznaczone do użytku domowego, do biur, sklepów, urzędów, banków, kręgielni, 
dla branży turystycznej, gastronomii, szkół i uniwersytetów.
Z drewna produkowane są wyroby przeznaczone do grodzenia, wyposażania i dekoracji 
ogrodów, parków, tarasów, balkonów, marketów oraz wszelkiego rodzaju przestrzeni 
rekreacyjnych. Paliwem z odpadów drzewnych jest pellet wykorzystywany do ogrzewa-
nia domów i innych pomieszczeń. Coraz większą popularnością cieszy się produkcja do-
mów mieszkalnych w technologii szkieletowej oraz rekreacyjnych i letniskowych z bala 
litego w technologiach fińskiej i kanadyjskiej.
Przedstawiciele branży budowlanej mogą skorzystać z bogatej oferty producentów 
stolarki okiennej klasycznej, nowoczesnej i zabytkowej oraz elementów dachowych. 
Z drobniejszych wyrobów lubuskie oferuje… drewniane oprawki okularów.

WOODWORKING AND FURNITURE MAKING PRZETWÓRSTWO DREWNA 
I PRODUKCJA MEBLI

PPHU „AEK”, Gorzów Wielkopolski. / 
PPHU „AEK”, Gorzów Wielkopolski.

Nowoczesna fabryka EKET to kolejny zakład produkcyjny firmy 
IKEA w Lubuskiem. / 
State-of-the-art EKET company is a production plant owned 
by IKEA in Lubuskie.

Alpodach Sp. z o.o., Żary. / Alpodach Sp. z o.o., Żary.
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Local manufacturers offer more and more state-of-the-art products made from various 
types of cellulose and paper (also the woodless one) used for personal and industrial 
needs. This is coated and uncoated paper used in booklet, form, book, and envelope 
printing. The paper-making offer includes high-quality tissue paper such as: toilet pa-
per, towels, tissues, napkins (also overprinted), and paper goods for professional use.
The sector of single-use packaging includes various shop and industrial bags, coated 
paper, multi-layer laminate, and medical packaging used in pharmaceutical, food pro-
cessing, cosmetic, chemical, building industries as well as gastronomy and hospitals. 
New forms of displaying products to the consumers in chain stores (cardboard shelves) 
along with dynamic growth of e-commerce caused a strong demand for all sort of single 
and multicolor, lacquered and glued cardboard products, solid cardboard and dispatch 
tubes which are manufactured in Lubuskie. The extensive offer includes products pro-
tected by patent. Since 2015, Lubuskie has offered cardboard boxes characterized by 
higher resistance to dynamic packaging or extreme climatic conditions. Lubuskie has 
also patented chips horns with sauce boats. It is worth mentioning that Kostrzyn nad 
Odrą is the greatest concentration of manufacturers of paper goods.

Lubuscy producenci oferują coraz nowsze generacje produktów z różnorodnych ga-
tunków celulozy i papieru (w tym bezdrzewnego) służące do użytku osobistego i prze-
mysłowego. Jest to papier powlekany i niepowlekany służący do druku broszur, formu-
larzy, książek i kopert. Grupę galanterii papierniczej stanowią wysokiej jakości bibułki 
higieniczne takie jak: papier toaletowy, ręczniki, chusteczki, serwetki w tym pod nadruk, 
ponadto papierowe artykuły higieniczne do użytku profesjonalnego.
Segment opakowań jednorazowych obejmuje różnorodne torby konsumenckie i prze-
mysłowe, torebki i worki papierowe, papiery powlekane, laminaty wielowarstwowe 
z i bez papieru oraz opakowania medyczne wykorzystywane w przemyśle farmaceu-
tycznym, spożywczym, kosmetycznym, chemicznym, budowlanym, gastronomii oraz 
w szpitalach. Nowe formy ekspozycji w sklepach sieciowych (kartonowe regały) oraz 
dynamiczny rozwój branży e-commerce zwielokrotnił zapotrzebowanie na różnego 
typu jedno i wielobarwne, lakierowane i klejone wyroby z kartonów, tektur litych oraz 
tub wysyłkowych, które są produkowane w województwie lubuskim. Wśród bogatej 
oferty są produkty objęte patentem chronionym. Od 2015 roku w sprzedaży pojawiły 
się kartony o podwyższonej wytrzymałości służące m.in. do pakowania dynamicznego 
lub przechowywania w ekstremalnych warunkach klimatycznych. Lubuskim patentem 
są także rożki z sosjerką do pakowania frytek. Warto zwrócić uwagę, że znaczna kon-
centracja producentów papieru i wyrobów z papieru występuje w Kostrzynie n/Odrą.

PAPER AND CARDBOARD GOODS WYROBY Z PAPIERU I TEKTURY

Dem Druk Drukarnia, Lubsko. / Dem Druk Printing House, Lubsko. Zakład Produkcji Opakowań Karton-Pak S.A., Nowa Sól. / Packaging Production Plant Karton-Pak S.A., Nowa Sól.
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There are powerful producer’s groups in the region, specializing in processing of veg-
etables, fruit and crop like radish, cucumber, sauerkraut, asparagus, mushrooms, and 
high-quality crop, oily plant seeds, strawberries and raspberries. In Sława, there is a 
concentration of plants specializing in production of meats, fresh and frozen pork, beef 
and poultry meat. In addition, Lubuskie is a leader in the domestic production and ex-
port of turkey meat. The region is also highly recognized for poultry farming and dairy 
cattle breeding. The region is world-famous for egg powder, beer (including Poland’s 
first bathing beer), buckwheat, pasta, deep-frozen food (vegetable and ready-to-use 
meals), ice concentrates and ice-cream, bread, jams for diabetics, tea, various sweets, 
ready food rations (e.g. for military forces and fire-fighting brigades) and dog food.
Foreign investors run their business activity in the region, offering various food prod-
ucts on the domestic and European (mostly German) markets. These products include 
mozzarella and ricotta cheese, matured meats, European and oriental cuisine ready 
goods (sauces, dressings), and the Near East natural casing (ram and sheep) indispen-
sable in the meats production.
The economic image of the region is facilitated by its winemaking traditions. In Zabór 
near Zielona Góra there is the Lubuskie Winemaking Center (Polish abbrev: LCW) fea-
turing Poland’s biggest vineyard (occupying an area of 35 ha). Being one of the major 
stops at Lubuski Wine and Honey Trail, the Center serves exhibition, cultural, gastro-
nomic and recreational purposes. At present, different varieties of wine (riesling, pinot 
noir, regent, and traminer) are offered within the Lubuski Wine and Honey Trail.

W regionie występują silne grupy producenckie specjalizujące się w produkcji warzyw, 
owoców i zbóż. Są to rzodkiewki, ogórki i kapusta kwaszona, szparagi, pieczarki, ponad-
to wysokiej jakości zboża, nasiona roślin oleistych oraz truskawki i maliny. W miejsco-
wości Sława koncentruje się produkcja różnorodnych wędlin, świeżego i mrożonego 
mięsa wieprzowego, wołowego oraz drobiowego. Lubuskie jest również wiodącym 
krajowym producentem i eksporterem mięsa i wyrobów z indyka. Licznie występują tu 
także zakłady wylęgu drobiowego oraz hodowla bydła mlecznego. Międzynarodowe 
uznanie zdobyły lubuskie proszki jajowe, piwa, w tym pierwsze w Polsce piwo kąpielo-
we, kasza gryczana, makarony, mrożonki (warzywa i dania gotowe), koncentraty lodowe 
i lody, pieczywo, dżemy dla diabetyków, herbaty, różnorodne słodycze, gotowe zestawy 
racji żywnościowych (m.in. dla wojska i straży pożarnej) oraz karmy dla psów.
W regionie swoją produkcję prowadzą inwestorzy zagraniczni, oferujący na rynek kra-
jowy i europejski (głównie niemiecki) różnorodne artykuły spożywcze. Są to gotowe 
sery typu mozzarella i ricotta, wędliny dojrzewające, przetworzone wyroby kuchni eu-
ropejskiej i orientalnej (sosy, dresingi) oraz bliskowschodnie osłonki naturalne (baranie 
i kozie) niezbędne w produkcji wędlin.
Kolorytu gospodarczego branży spożywczej dodaje powrót regionu do tradycji winiarskich. 
W Zaborze, niedaleko Zielonej Góry, funkcjonuje Lubuskie Centrum Winiarstwa (LCW) wraz 
z największą w Polsce winnicą (powierzchnia – 35 ha). Centrum jako jeden z głównych punk-
tów Lubuskiego Szlaku Wina i Miodu, jest kompleksem spełniającym funkcje wystawiennicze, 
kulturalne, gastronomiczne oraz rekreacyjne. Obecnie w ramach utworzonego Lubuskiego 
Szlaku Wina i Miodu oferowane są wina w odmianach riesling, pinot noir, regent oraz traminer.

FOOD INDUSTRY BRANŻA SPOŻYWCZA

Kolorytu gospodarczego lubuskiej branży spożywczej dodaje
powrót regionu do tradycji winiarskich. / 
The colors of local food industry are enhanced by returning 
to the winemaking traditions in the region.

Balcerzak Sp. z o.o., Wróblów, Sława. / 
Balcerzak Sp. z o.o., Wróblów, Sława.

Browar w Witnicy powstał w 1848 r. / 
Brewery in Witnica was founded in 1848.
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The companies operating in Lubuskie offer a rich variety of metal goods, from the 
smallest parts used in machines and appliances to the real “heavy metal”. These include: 
fastening products, spare parts to machines and tools, containers, cabinets and safes, 
steel and aluminum structures for industry and farming, transport platforms, cranes, 
telescopic cranes, gantry cranes, boats and ships, fencing and gates, not to mention duc-
tile iron and aluminum pressed casts. The region also offers metal and plate processing,
metal layering, galvanizing, nickel-plating, and chroming for the automotive branch, 
production of household goods, and industrial automation. 
Large density and strong position of the companies operating in the metal sector facil-
itated the establishment of the Lubuski Metal Cluster (Polish abbrev: LKM) seated in 
Gorzów Wielkopolski. Its representatives strive at creating modern system of vocation-
al and higher education (mechanical faculties, especially welding) and the operation of 
the Gorzów Technology Center of the Scientific - Industrial Park in Gorzów Wielkopol-
ski. Members of the Center invent state - of - the - art products for the needs of modern 
industry, e.g. a bender used in the production of tubular heaters, machine tool drills and 
injection moulds.

Lubuskie firmy oferują szeroką gamę wyrobów z metali, w tym od najmniejszych elementów 
używanych w maszynach i urządzeniach, aż do potężnego „heavy metalu”. Są to m.in.: pro-
dukty mocujące, części zamienne do maszyn i urządzeń, kontenery, szafy i sejfy, konstrukcje 
stalowe oraz aluminiowe mostów, dla przemysłu i rolnictwa, platformy transportowe, dźwigi, 
żurawie teleskopowe i suwnice portowe, łodzie i statki oraz ogrodzenia i bramy. Ponadto pre-
cyzyjne odlewy z żeliwa sferoidalnego oraz ciśnieniowe z aluminium. Oferowana jest obróbka 
metali i blach, nakładanie powłok na metale, cynkowanie, niklowanie i chromowanie na po-
trzeby branży motoryzacyjnej, AGD i automatyki przemysłowej.
Koncentracja i silna pozycja firm branży metalowej sprawiła, że utworzono Lubuski Klaster 
Metalowy (LKM) z siedzibą w Gorzowie Wlkp. Przedstawiciele klastra angażują się w two-
rzenie nowoczesnego systemu szkolnictwa zawodowego i wyższego (kierunki mechaniczne, 
a zwłaszcza spawalnictwo) oraz w prace Gorzowskiego Ośrodka Technologicznego Parku 
Naukowo-Przemysłowego w Gorzowie Wlkp. Członkowie LKM generują również nowe 
produkty dla przemysłu (np. giętarka używana do produkcji grzejników rurowych, obrabiarki 
wiertarskie i formy wtryskowe).

METAL INDUSTRY BRANŻA METALOWA

IMC Engineering Poland Sp. z o. o., Gorzów Wielkopolski. / 
IMC Engineering Poland Sp. z o.o., Gorzów Wielkopolski.

Meprozet Stare Kurowo Sp. z o.o. / Meprozet. Stare Kurowo Sp. z o.o. Seco/Warwick S.A., Świebodzin. / Seco/Warwick S.A., Świebodzin
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Production of machines, appliances and industrial installations is a dynamically devel-
oping branch of local industry. Industrial ovens manufactured in Lubuskie, precisely in 
Świebodzin, are technologically advanced solutions for thermal and surface processing 
of metal as well as casting processes. These ovens are used in the production of, among 
others, aircraft and car parts, surgical instruments, coins, as well as in toolmaking and 
electrotechnics. Thanks to high-level technological implementations, the companies 
generate significant number of patents.
The manufacturers of catering devices, wood production machinery, PVC joinery, aluminum, 
metallurgical and mining sectors are very active in the region. Design and production of com-
plex chimney and transport systems, production lines, cranes, jibs for mobile and tracked el-
evators, platforms, containers, container manufactures of bitumen and concrete mix, distin-
guishes the region nationwide. In addition to the above, Lubuskie is famous for manufacturing 
of industrial devices and installations used in emulsion and oil filtering, containers for inflam-
mable, poisonous and caustic liquid compounds, waste disposal plants and biogas plants.
Small and medium-size enterprises offer tailor-made solutions which allow for stream-
lining automation in production processes. Interdisciplinary operations are conducted 
by the companies specializing in industrial building and moving of factories.

Dynamiczny rozwój notuje branża budowy maszyn, urządzeń oraz instalacji dla przemysłu. 
Wyróżniają się piece przemysłowe, które stanowią zaawansowane technologicznie rozwią-
zania do obróbki cieplnej i powierzchniowej metali oraz do procesów odlewniczych, z silną 
koncentracją w Świebodzinie. Urządzenia te są wykorzystywane do produkcji m.in. elemen-
tów samolotów, samochodów, przyrządów chirurgicznych, monet oraz przez firmy z branż 
narzędziowej i elektrotechnicznej. Zaawansowanie technologiczne sprawia, że firmy te gene-
rują znaczną ilość patentów.
W regionie działają także producenci urządzeń gastronomicznych, maszyn do produkcji 
drewna, stolarki z PCV, aluminium oraz dla hutnictwa i górnictwa. Są tu projektowane i pro-
dukowane kompletne systemy kominowe, transportowe oraz linie produkcyjne, dźwigi, wy-
sięgniki do dźwigów samojezdnych i gąsienicowych, podesty, kontenery oraz kontenerowe 
wytwórnie mas bitumicznych i mieszanek betonowych. Ponadto urządzenia i instalacje dla 
przemysłu do filtrowania emulsji i olejów oraz zbiorniki na materiały ciekłe zapalne oraz trują-
ce i żrące, jak również sortownie odpadów i biogazownie.
Firmy sektora MŚP oferują również szyte na miarę rozwiązania, które pozwalają na uspraw-
nienie procesów automatyzacji produkcji. Interdyscyplinarną działalność oferują firmy spe-
cjalizujące się w budownictwie przemysłowym oraz przenoszeniu fabryk.

PRODUCTION OF MACHINES
AND APPLIANCES

PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ

Magorex Sp. z o.o. s.k., Żary. / Magorex Sp. z o.o. s.k., Żary.Seco / Warwick S.A., Świebodzin. / Seco / Warwick S.A., Świebodzin.
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The traditions of electric devices manufacturing date back to the 1950s concurrent 
with the establishment of electric gauges plants. At present, these factories are Eu-
rope’s leading manufacturers of transmitters and industrial automation equipment 
exported to over 60 countries.
The above devices are used in power electronics, industrial and functional electronics, 
telecommunication, household appliances and the other sectors of industry like chemi-
cal, metallurgical, food processing, light, automotive and mining.
An extensive offer of energy devices offered by local producers encompasses various 
casings and cable connectors, state-of-the-art transformer stations, electric distribu-
tion devices of low voltage, cabinets and consoles for the construction branch and in-
dustry, testing systems for consumption and quality of electric energy, gas detection 
systems, thermal automation systems, and automatic fire protection systems. A grow-
ing number of local companies provide complex services in the field of occupational 
power during realization of large investments. A huge demand for electric cars and oth-
er vehicles contributed to the fact that scientific research is followed by the production 
and export of charging terminals for electric cars.
Another sector of industry developing greatly in the region is manufacturing of lighting 
equipment both for interior and exterior illumination (buildings, streets and parking 
lots). The products combine innovative design, functionality and excellent lighting pa-
rameters. They are developed in individual design offices for private users mainly.

Tradycja produkcji urządzeń elektrycznych sięga w regionie lat 50-tych XX wieku, kiedy 
powołano do życia zakłady mierników elektrycznych. Obecnie są to czołowe europej-
skie zakłady produkujące przekaźniki i aparaturę automatyki przemysłowej eksporto-
wane do ponad 60 państw.
Urządzenia są stosowane w energoelektronice, elektronice przemysłowej i użytkowej, 
telekomunikacji, AGD oraz w przemyśle chemicznym, hutniczym, spożywczym, lekkim, 
motoryzacyjnym i górnictwie.
Wśród urządzeń energetycznych oferowanych przez rodzimych producentów są różne 
typy obudów i złączy kablowych, nowatorskie stacje transformatorowe, elektryczne urzą-
dzenia rozdzielcze niskiego napięcia, szafy i pulpity sterownicze dla budownictwa i przemy-
słu. Ponadto systemy testowania aparatury mierzącej zużycie i jakość energii elektrycznej, 
urządzenia do detekcji gazów i automatyki grzewczej oraz automatyczne systemy ochrony 
przeciwpożarowej. Coraz więcej lubuskich firm świadczy kompleksowe usługi z zakresu 
energetyki zawodowej w czasie procesu realizacji dużych inwestycji. Zwiększony popyt na 
samochody i pojazdy elektryczne sprawił, że w ślad za prowadzonymi badaniami naukowy-
mi idzie produkcja i eksport terminali ładowania pojazdów elektrycznych.
Osobną grupę stanowią producenci sprzętu oświetleniowego wewnętrznego oraz 
opraw przemysłowych zewnętrznych do iluminacji budynków, ulic i parkingów. Łączą 
one nowoczesne wzornictwo z funkcjonalnością i znakomitymi parametrami świetl-
nymi. Produkty te powstają we własnych pracowniach projektowych i są dedykowane 
zazwyczaj indywidualnym odbiorcom.

PRODUCTION OF MACHINES
AND APPLIANCES

PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ

Relpol S.A., Żary. / Relpol S.A., Żary. Lumel S.A., Zielona Góra. / Lumel S.A., Zielona 
Góra.

LUG S.A., Zielona Góra. / LUG S.A., Zielona Góra.
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The IT sector in Lubuskie has been widely recognized on the global markets by offer-
ing highly advanced products, services and solutions for companies and private users. 
These are, among others, the following: business software and ERP systems, real-time 
locating systems, cryptography for information and communications technology, IT 
solutions for paid digital television, logistics, power engineering, telematics, aviation, 
space industry, cloud computing and Internet of Things. What is more, computer sys-
tems are effectively used by the local companies as the result of which two of them have 
been widely recognized on the foreign markets.

Lubuska branża IT odważnie oferuje 
na globalnych rynkach swoje zaawan-
sowane produkty, usługi i rozwiązania 
dla firm oraz odbiorcy indywidualne-
go. Są to m.in.: oprogramowania dla 
biznesu i systemy ERP, systemy lokali-
zacji obiektów w czasie rzeczywistym 
(RTLS) i kryptograficzne dla teleinfor-
matyki. Rozwiązania informatyczne 
dla płatnych telewizji cyfrowych oraz 
usprawniające pracę w logistyce, po-
nadto dla sektora inżynierii elektro-
nicznej, telematyki, branży lotniczej 
i kosmicznej, wreszcie usługi chmury 
obliczeniowej oraz Internet rzeczy 
(IoT). Z drugiej strony narzędzia informatyczne są tak skutecznie wykorzystywane 
przez lubuskie firmy, że w krótkim czasie dwie z nich stały się rozpoznawalnymi marka-
mi e-commerce na rynkach globalnych.

ADVANCED IT PRODUCTS AND SERVICES ZAAWANSOWANE PRODUKTY 
I USŁUGI BRANŻY IT

Spółka ADB z Zielonej Góry dostarcza rozwiązania dla największych operatorów telewizyjnych 
i telekomunikacyjnych na całym świecie. / 
ADB company in Zielona Góra provides solutions to the world’s biggest TV and IT operators.

System antydronowy Jastrząb to innowacyjny produkt z zielonogórskiej firmy Hertz Systems Ltd. Sp. z o.o. / 
„Jastrząb” system, designed for neutralization of drones, is an innovative product manufactured by 
Hertz Systems Ltd Sp. z o.o. in Zielona Góra.

Anneberg Transpol Int. Sp. z o. o., Zielona Góra. /
Anneberg Transpol Int. Sp. z o.o., Zielona Góra.
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Production of chemicals and plastic products are deep-rooted sectors of industry 
in the Lubuskie Voivodeship. Polyamide fabrics have been manufactured in Gorzów 
Wielkopolski since early 1950s. Rapid growth of this branch facilitated the production 
of the socalled construction materials whereas high-quality polymers (both thin and 
the thinnest monofilaments) are used in the automotive, machine, haberdashery, and 
architectural textiles industries. Currently research is being conducted on the use of 
welding flux. Another sector developing in the region is building chemistry offering such 
products as plaster, paints for interiors and exteriors, primers, and Styrofoam insulation 
systems.
Glass and chemical products are used in manufacturing of snitch lanterns, jars, wa-
ter, soda and potassic glass, sodium and potassium silicates. Tempered glass occupies 
a leading position in the region since it is used not only in the automotive industry but 
also in the production of chimneys, shower cubicles, furniture making, household appli-
ances, and aggressive industrial conditions.
For households, the companies manufacture detergents, cleaning and washing prod-
ucts, shower cosmetics as well as hand, body and hair cosmetics. The development of 
innovative solutions in the UV-cured systems streamlined the growth of Lubuskie as 
Europe’s biggest manufacturer of UV gel used in nail cosmetics.

Produkcja wyrobów chemicznych oraz z tworzyw sztucznych to kolejne branże, które 
są mocno zakorzenione w województwie lubuskim. Włókniny poliamidowe od początku 
lat 50-tych XX wieku są produkowane w Gorzowie Wielkopolskim. Rozwój branży spra-
wił, że obecnie są produkowane tzw. tworzywa konstrukcyjne, a z polimerów wysokiej 
jakości włókna (cienkie i najcieńsze monofile), używane w branży motoryzacyjnej, ma-
szynowej, pasmanterii oraz tekstyliach architektonicznych. Prowadzone są również ba-
dania nad wykorzystaniem topników wykorzystywanych w procesie spawania łukiem 
krytym. Osobną grupę stanowią produkty chemii budowlanej, do której należą tynki, 
farby zewnętrzne i wewnętrzne, grunty oraz systemy ociepleń na bazie styropianu.
Z wyrobów szklarskich i chemicznych produkowane są lampiony ozdobne do zniczy, 
słoje, szkło wodne, sodowe i potasowe, szkliste krzemiany sodu i potasu. Znaczącą po-
zycję zajmuje szkło hartowane, które poza branżą motoryzacyjną używane jest do pro-
dukcji kominków, kabin prysznicowych, w meblarstwie i AGD oraz jest wykorzystywane 
w agresywnych warunkach przemysłowych.
Do użytku domowego produkowane są detergenty, środki myjące i czyszczące, ponadto 
produkty do kąpieli oraz kosmetyki do pielęgnacji dłoni, ciała i włosów. Zastosowanie 
innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie powłok światło-utwardzalnych oraz polimerów 
sprawiły, że Lubuskie jest największym w Europie producentem żelu UV, który jest uży-
wany do pielęgnacji paznokci.

PRODUCTION OF CHEMICALS PRODUKCJA CHEMIKALIÓW 
I WYROBÓW CHEMICZNYCH

Marba Sp. z o.o. Sp. k., Zielona Góra. / 
Marba Sp. z o.o. Sp. k., Zielona Góra.

Silcare Sp. z o.o. sp. k., Gorzów Wielkopolski. / 
Silcare Sp. z o.o. sp. k., Gorzów Wielkopolski.

P.W. Masterchem S.J., Zielona Góra. / 
P.W. Masterchem S.J., Zielona Góra.
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The sector of plastic production encompasses packaging (e.g. bottles, jars, tubes, nuts 
and caps) dedicated for chemical, cosmetic, food processing, and stationery (mainly 
pens) production.
An extensive offer for the construction sector and small architecture comprises PVC 
joinery like patented window systems (energy-efficient from polystyrene), swimming 
pools, doors, handles, blinds, plates, sheet flooring, fabrics, baseboards, not to mention 
ready-made structures for playing grounds, climbing walls, sliding ramps, and light Sty-
rofoam elements. Plastic products are manufactured for the automotive industry (such 
as fairing and sleeping cabins for trucks).
The clothing industry uses rubber and plastic products in the production of protective 
and specialist clothing and sewing threads dispersing electric charge.

Segment gotowych produktów z tworzyw sztucznych obejmuje opakowania (m.in.: 
butelki, słoiki, tuby oraz nakrętki i kapsle) dla branż chemii gospodarczej, kosmetyków, 
artykułów spożywczych jak również… piśmienniczych – głównie długopisów.
Oferta dla branży budowlanej i małej architektury obejmuje stolarkę PCV, np. opaten-
towane rozwiązania okien (w tym energooszczędnych z polistyrenu), ponadto baseny 
kąpielowe, drzwi, klamki, rolety, płyty, wykładziny, włókniny oraz listwy przypodłogo-
we, a do użytku zewnętrznego gotowe elementy placów zabaw, ścianki wspinaczkowe 
i pochylnie ślizgowe oraz lżejsze produkty ze styropianu. Wyroby z tworzyw sztucznych 
produkowane są także dla branży motoryzacyjnej (np. owiewki i kabiny sypialniane do 
samochodów ciężarowych).
Z kolei branża odzieżowa wykorzystuje te tworzywa do produkcji odzieży ochronnej 
i specjalistycznej, jak również do produkcji nici rozpraszających ładunek elektryczny.

PRODUCTION OF RUBBER 
AND PLASTIC PRODUCTS

PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH
I Z TWORZYW SZTUCZNYCH

Malpol FIBER GLASS Statuary Eksperts Sp. z o.o., Nowa Sól. / 
Malpol FIBER GLASS Statuary Eksperts Sp. z o.o., Nowa Sól.

Fabryka Nici „Amanda” Spółka z o.o., Sulechów. / 
Sewing Thread Factory “Amanda” Ltd., Sulechów.
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• ADB company offers services on behalf of world’s biggest TV and IT operators.  
The enterprise provides employment to 460 people, 70% of which are highly-qual-
ified engineers (programmers). Until today, the company has manufactured more 
than 60 million products and generated over 340 patents.

• Cinkciarz, the company specializing in on-line financial services, today present 
in 30 countries, is the sole company in Lubuskie ranked by Forbes at one of TOP 
100 Brands (in the area of financial services) best recognized throughout Poland.  
Cinkciarz.pl generates the highest incomes in the Lubuskie Voivodeship, amounting 
to approximately 17 billion zlotys annually (in 2017).

• The company Ekoenergetyka-Polska founded in 2013 is a pioneer of electric mobil-
ity in Poland and one of Europe’s leaders in high-voltage charging infrastructure.

• The company eobuwie runs on-line sale of shoes, bags and leather accessories – 
476 brands and 50.000 product types in total. According to eCommerce Polska 
2016 rankings, Eobuwie is placed as one of top ten best recognized eCommerce 
brands in Poland.

• Spółka ADB dostarcza rozwiązania dla największych operatorów telewizyjnych i tele-
komunikacyjnych na całym świecie. Firma zatrudnia 460 osób, z czego 70% stanowią 
wysoko wykwalifikowani inżynierowie-programiści. Do dnia dzisiejszego firma wypro-
dukowała ponad 60 milionów sztuk urządzeń oraz wygenerowała ponad 340 patentów.

• Spółka Cinkciarz, specjalizująca się w usługach finansowych online – obecnie 
w 30 państwach – to jedyna lubuska firma, która znalazła się w rankingu Forbesa 
w pierwszej setce TOP 100 Marek (branża usługi finansowe), które są najlepiej roz-
poznawalne w Polsce. Cinkciarz.pl to spółka osiągająca najwyższe przychody w wo-
jewództwie lubuskim – rocznie ok. 17 mld zł (za 2017 rok).

• Spółka Ekoenergetyka-Polska, która powstała w 2013 roku jest pionierem elektro-
mobilności i jednym z liderów infrastruktury ładowania wysokiej mocy w Europie.

• Spółka eobuwie prowadzi internetową sprzedaż obuwia, torebek i akcesoriów 
skórzanych – łącznie 476 marek oraz 50 000 modeli. Według raportu eCommerce 
Polska 2016 znajduje się w top 10 najbardziej rozpoznawalnych marek eCommerce 
w Polsce.

DO YOU KNOW THAT CZY WIECIE, ŻE …

Nord Napędy Zakłady Produkcyjne Sp. z o.o., Nowa Sól. / 
Nord Drivesystems Sp. z o.o., Nowa Sól.
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• Special attention shall be paid to the strong position 
of Lubuskie companies on international markets in 
the production of decorative figures (e.g. garden 
gnomes, animals, dinosaurs and the Hollywood Os-
car) dedicated for external use for various institu-
tions, companies, private gardens and mass events. 
In the Gnome Park in Nowa Sól, there is SOLUŚ 
– world’s biggest gnome (Guiness World Records, 
541 cm / 17 ft 8 in high) with his…. wife Lusia.

• ICT Poland Ltd. is a leader on the Central-Eastern 
European market, the most technologically ad-
vanced European site in the industry and is one 
of the most important production sites in Europe 
by size. From the outset, converting was designed 
around the paper mill’s continuous machine, with 
an XXL converting facility of the same width, capa-
ble of converting paper reels without any interme-
diate processing. Three continuous machines have 
a production capacity of 210,000 tonnes. Further-
more, within its plans for technological develop-
ment, in 2010 ICT Poland set up a fully automat-
ed warehouse, capable of handling 90,000 pallets 
of finished product on 12 levels and loading 220 
trucks per day.

• IKEA Industry is one of the biggest manufactur-
ers of furniture in the world. In Lubuskie, this is 
the greatest employer, providing employment to 
3400 people. The company has production plants 
in Chlastawa, Babimost and Zbąszyń. The annual 
production output is 51 million pieces of furni-
ture loaded to over 25.000 trucks. The total roofed production area amounts to 
400.000 sq m which is equal to 56 football pitches.

• LfC manufactures spinal implants as well as offers surgical procedures used in spinal treat-
ment. Advanced technologies implemented by the company are protected by 62 patents 
(in total, 179 patents submitted in the world). Being the first in Poland, in 2007 the com-
pany sold its patent (in-Swing/DERO) in the United States of America. LfC/DERO Spinal 
System supports treatment of about 100 diseases of the bone, neuro and muscular system. 
Thanks to that, 71.000 patients all around the world have been treated so far.

• Na uwagę zasługuje silna pozycja firm lubuskich na 
światowych rynkach w produkcji figur dekoracyjnych 
(np. krasnale, zwierzęta, dinozaury oraz hollywoodzki 
Oscar) przeznaczonych do użytku zewnętrznego dla 
instytucji, firm i prywatnych ogrodów oraz na imprezy 
masowe. W Parku Krasnala w Nowej Soli stoi SOLUŚ – 
największy na świecie krasnal (Guinness World Records, 
wysokość 541 cm / 17 ft 8 in), ze swoją… żoną Lusią.
• ICT Poland Sp. z o.o. to lider na Europę Środkowo-
-Wschodnią, najbardziej zaawansowany technologicz-
nie obiekt tego typu w Europie, a ze względu na swoje 
rozmiary, również jeden z najważniejszych zakładów 
produkcyjnych na kontynencie. Od powstania zakładu 
planowano konfekcjonowanie poprzez połączenie ma-
szyny papierniczej z maszyną przetwarzającą XXL o tej 
samej szerokości, co pozwala na bezpośrednie prze-
twarzanie zwojów papieru. Trzy maszyny papiernicze 
produkują 210 000 ton papieru rocznie, a w pełni zau-
tomatyzowany magazyn może pomieścić 90 000 palet 
gotowego produktu na 12 poziomach i załadować 220 
ciężarówek dziennie.
• IKEA Industry to jeden z największych producen-
tów mebli na świecie, który w województwie lubuskim 
jest największym pracodawcą – zatrudnia 3400 osób. 
Spółka posiada zakłady produkcji lekkich mebli z płyt 
w Chlastawie, Babimoście i Zbąszyniu. Roczny efekt ich 
pracy to 51 mln sztuk mebli, które są wywożone przez 
ponad 25 700 aut. Całkowita powierzchnia produkcyj-
na to 400 000m2 pod dachem – co można przyrównać 
do 56 boisk piłkarskich.

• Spółka LfC produkuje implanty kręgosłupowe oraz oferuje procedury operacyjne 
do leczenia schorzeń kręgosłupowych. Wprowadzone przez nią zaawansowane 
technologie medyczne chronione są 62 patentami (łącznie 179 zgłoszeń paten-
towych na świecie). W 2007 roku – jako pierwsza polska firma – sprzedała swój 
patent w zakresie medycyny (in-SWing/DERO) w Stanach Zjednoczonych. System 
Kręgosłupowy LfC/DERO wspiera leczenie dysfunkcji ok. 100 jednostek chorobo-
wych układu kostno-neuro-mięśniowego, a dzięki jego zastosowaniu wyleczono 71 
000 pacjentów na całym świecie.

Swiss Krono Sp. z o.o., Żary. / Swiss Krono Sp. z o.o., Żary.



17

• LUMEL S.A. to czołowy europejski producent aparatury pomiarowej i urządzeń 
automatyki przemysłowej, a LUMEL ALUCAST Sp. z o.o. to jeden z największych 
europejskich producentów precyzyjnych odlewów ciśnieniowych. LUMEL został 
uznany za najbardziej popularną markę w Polsce w 2017 roku (ranking miesięcznika 
APA Automatyka Podzespoły Aplikacje).

• LUG S.A. uzyskała status Członka Światowego Forum Ekonomicznego dołą-
czając do globalnej społeczności firm, organizacji międzynarodowych i innych 
instytucji, których celem jest poprawa ogólnego stanu otaczającego nas świata. 
Firma specjalizuje się w projektowaniu, rozwoju i produkcji kompleksowych roz-
wiązań oświetleniowych LED dla profesjonalnych zastosowań, takich jak obiek-
ty infrastrukturalne czy przestrzenie miejskie. Spółka sprzedaje swoje produkty 
do 70 państw.

•  Nestle Polska S.A. Oddział w Kargowej produkuje dziennie 3 mln batonów Lion.
•  Relpol S.A. to europejski lider produkcji przekaźników.
•  Rotometal Sp. z o.o. jest największym w Europie producentem cylindrów magne-

tycznych i drukowych wykorzystywanych w maszynach poligraficznych.
•  Grupa Seco / Warwick – twórca rozwiązań do obróbki cieplnej metali, w tym pie-

ców przemysłowych, który wyprodukował ponad 4000 urządzeń, należy do lubu-
skich liderów eksportu sprzedając swoje urządzenia do 70 państw.

•  Silcare to polska spółka specjalizująca 
się w produktach światłoutwardzalnych oraz 
kosmetykach do pielęgnacji ciała, dłoni, stóp 
i włosów dla kobiet i mężczyzn. Firma sprze-
daje ponad 5500 produktów do 120 państw.
•  Stelmet S.A. to wiodący w Polsce i Eu-
ropie producent architektury ogrodowej. 
Asortyment Grupy Stelmet obejmuje ponad 
2,6 tys. wzorów wyrobów.
•  Spółka TPV Displays jest największym 
europejskim producentem telewizorów LCD 
i OLED. W 2018 roku produkcja wyniosła 
4,4 miliony telewizorów, czyli w szczytowym 
sezonie nawet 27 000 telewizorów dziennie.
•  Zakłady Farmaceutyczne Vetoquinol 
„Biowet” Sp. z o.o. – to globalny lider produk-
cji leków oraz dodatków żywieniowych dla 
zwierząt – łącznie około 200 rodzajów.

• LUMEL S.A. is a leading European producer of measuring apparatus and industri-
al automation systems whereas LUMEL ALUCAST Ltd. is one of Europe’s biggest 
manufacturers of precision diecast. LUMEL was recognized as the most popular 
brand in Poland in 2017 (ranking run by APA Automation Subassemblies Applica-
tions monthly).

• LUG S.A. has become the Member of the World Economic Forum as the result of 
which it has joined a global community of international companies and institutions 
committed to improving the state of the world. The company specializes in the de-
sign, development, and production of complex lighting LED solutions for profession-
al use such as infrastructural buildings or municipal facilities. The company sells its 
products to 70 countries.

• Nestle Polska S.A. Branch w Kargowej produces 3 million Lion chocolate bars per 
day.

• Relpol S.A. is European leader in the production of relays.
• Rotometal Ltd. is Europe’s largest manufacturer of magnetic and print cylinders 

used in printing machines.
• Seco/Warwick Group is a manufacturer of heat treatment furnaces and equipment 

which has manufactured more than 4.000 products. The company is an export 
leader with customers in nearly 70 countries.

• Silcare is a Polish company specializing 
in manufacture of UV-cured products 
as well as body, hand, foot, and hair cos-
metics for women and men. It sells over 
5.500 products to 120 countries.

• Stelmet S.A. is a leading Polish and Eu-
ropean manufacturer of garden archi-
tecture. Stelmet Group’s extensive offer 
comprises more than 2.600 products.

• TPV Displays is Europe’s biggest produc-
er of LCD and OLED television sets. In 
2018, its production reached 4.4 million 
TV sets which was the average number 
of 27.000 Television sets per day in peak 
time.

• The Pharmaceutical Plant Vetoquinol “Bi-
owet” Ltd. is a global leader in the pro-
duction of medicines and food additives 
for animals – nearly 200 in total.

Magazyn firmy Eobuwie.pl na terenie parku przemysłowego w Nowym Kisielinie. / 
Warehouse of the company Eobuwie in the Scientific-Technological Park in Nowy Kisielin.
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Enterprises seated in the Lubuskie Voivodeship 
Incomes exceeding 10 billion zlotys:
1. Cinkciarz Sp. z o.o. (Zielona Góra)

Incomes ranging 2-5 billion zlotys:
2. TPV Displays Polska Sp. z o.o. (Gorzów Wlkp.)
3. Swiss Krono (Żary)

Incomes ranging 1-2 billion zlotys:
4. Gedia Poland Sp. z o.o. (Nowa Sól)
5. Faurecia Gorzów S.A.
6. Adient Poland Sp. z o.o. (Świebodzin)
7. SE Bordnetze Polska Sp. z o.o. (Gorzów Wlkp.)
8. ICT Poland Sp. z o.o. (Kostrzyn n/Odrą)
9. Rockwool Polska Sp. z o.o. (Cigacice)

Incomes ranging 0.5-1 billion zlotys:
10. Arctic Paper Kostrzyn Sp. z.o.o.
11. Polmax S.A. S.K.A. (Świebodzin)
12. Eobuwie.pl S.A. (Zielona Góra)
13. Solvay Engineering Plastics Poland Sp. z o.o. (Gorzów Wlkp.)
14. Jost Polska Sp. z o.o. (Nowa Sól)

Enterprises with branch offices in the Lubuskie Voivodeship 
Incomes ranging 1-5 billion zlotys:
15. Ikea Industry Poland Sp. z o.o. (Chlastawa, Zbąszynek, Babimost)
16. Nestle Polska (Kargowa)
17. Ciech S.A (Vitrosilicon Iłowa)
18. Steinpol Central Services Sp. z o.o.
 (Chociszewo, Myślibórz, Rzepin, Witnica, Zielona Góra)

Podmioty z siedzibą w województwie lubuskim
Przychody powyżej 10 mld PLN:
1. Cinkciarz Sp. z o.o. (Zielona Góra)

Przychody od 2 do 5 mld PLN:
2. TPV Displays Polska Sp. z o.o. (Gorzów Wlkp.)
3. Swiss Krono (Żary)

Przychody od 1 do 2 mld PLN:
4. Gedia Poland Sp. z o.o. (Nowa Sól)
5. Faurecia Gorzów S.A.
6. Adient Poland Sp. z o.o. (Świebodzin)
7. SE Bordnetze Polska Sp. z o.o. (Gorzów Wlkp.)
8. ICT Poland Sp. z o.o. (Kostrzyn n/Odrą)
9. Rockwool Polska Sp. z o.o. (Cigacice)

Przychody od 0,5 mld do 1 mld PLN:
10. Arctic Paper Kostrzyn Sp. z.o.o.
11. Polmax S.A. S.K.A. (Świebodzin)
12. Eobuwie.pl S.A. (Zielona Góra)
13. Solvay Engineering Plastics Poland Sp. z o.o. (Gorzów Wlkp.)
14. Jost Polska Sp. z o.o. (Nowa Sól)

Podmioty z oddziałem w województwie lubuskim
Przychody od 1 do 5 mld PLN:
15. Ikea Industry Poland Sp. z o.o. (Chlastawa, Zbąszynek, Babimost)
16. Nestle Polska (Kargowa)
17. Ciech S.A (Vitrosilicon Iłowa)
18. Steinpol Central Services Sp. z o.o.
 (Chociszewo, Myślibórz, Rzepin, Witnica, Zielona Góra)

THE BIGGEST COMPANIES IN LUBUSKIE
(taking into account the highest incomes as of 2019 by the Ministry of Finance)

NAJWIĘKSZE LUBUSKIE SPÓŁKI
(ze względu na najwyższe przychody – 2019, wg Ministerstwa Finansów)
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Local entrepreneurs and plants do not only compete on the global markets but are the 
prizewinners of prestigious economic competitions (recommended by, among others, 
the Lubuski government). In recent years, these have been the following:

Entrepreneur of the Year 2019 r. 
• Bartosz Kubik, founder of Ekoenergetyka Polska
 - Category „New Technologies/Innovation” 

Economic Prize of the President of the Republic of Poland, 2018
• MB Pneumatyka Sp. z o.o., Sulechów (category: Family Business).

European Promotion and Entrepreneurship Prizes, 2017, distinctions at the domestic 
level:
• GOT PNP Sp. z o. o., Gorzów Wlkp. – Development of the Young Inventor’s Club,  
 Category: “Promoting the spirit of entrepreneurship”.
• Secondary and Technical Schools Complex, Żary – Entrepreneurship is our key to 
 success, Category: “Investing in entrepreneurial skills”.

Jan Wejchert Polish Business Council Prize, 2016

• Dr Anita Kucharska-Dziedzic, chairmain of BABA Society (in recognition of social work).

EY Entrepreneur of the Year, 2016
• Marcin Grzymkowski, founder of eobuwie.pl brand, he was the prizewinner 
 and laureate of the category “New Technologies/Innovation”.

Economic Prize of the President of the Republic of Poland, 2018
• ZUO Sp. z o.o. Gorzów Wlkp. (category: Green Economy).

Lubuscy przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa nie tylko konkurują na globalnych rynkach, 
ale są laureatami prestiżowych konkursów gospodarczych (m.in. z rekomendacji samo-
rządu wojewódzkiego). W ostatnich latach były to:

Tytuł EY Przedsiębiorca Roku 2019 r. 
• Bartosz Kubik, twórca Ekoenergetyka Polska
 - Kategoria „Nowe technologie/Innowacyjność”

Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP, 2018
• MB Pneumatyka Sp. z o.o., Sulechów (kategoria: Firma Rodzinna).

Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości, 2017, wyróżnienia na etapie kra-
jowym:
• GOT PNP Sp. z o. o., Gorzów Wlkp. – Rozbudowa Klubu Młodego Wynalazcy, 
 Kategoria: „Promowanie ducha przedsiębiorczości”,
• Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych, Żary – Przedsiębiorczość naszym  
 kluczem do sukcesu, Kategoria „Inwestowanie w umiejętności przedsiębiorcze”.

Nagroda Polskiej Rady Biznesu im. Jana Wejcherta, 2016
• Dr Anita Kucharska-Dziedzic, prezes Lubuskiego Stowarzyszenia BABA 
 (za działalność społeczną).

Tytuł EY Przedsiębiorca Roku, 2016
• Marcin Grzymkowski, twórca marki eobuwie.pl, jako zwycięzca konkursu był też  
 laureatem kategorii Nowe Technologie/Innowacyjność.

Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP, 2015
• ZUO Sp. z o.o. Gorzów Wlkp. (kategoria Zielona Gospodarka).

POLISH PRIZEWINNERS IN LUBUSKIE LUBUSCY LAUREACI
KONKURSÓW OGÓLNOKRAJOWYCH
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The number of higher education schools functioning in the region along with the num-
ber of students attending them is the measure of intellectual potential and innovation 
abilities of Lubuskie. The region features the operation of 6 higher education schools, 
among which dominates a 13-department University of Zielona Góra. There are nearly 
15.000 students in the region.

Throughout the educational lifecycle, universities and higher education schools put 
the greatest emphasis on preparing students to work in education, services (e.g. insti-
tutions, banks) and production plants. The faculties distinguished by “A” category are 
the following: Mathematics, Computer Science and Econometrics as well as Physics and 
Astronomy of the University of Zielona Góra.

The Lubuskie universities cooperate with local companies in the area of developing 
common solutions in the construction industry, metal and machine production, design, 
power engineering, IT, space engineering, automotive industry, food processing tech-
nology, and horticulture. They also collaborate with global enterprises such as ADB 
Global, IBM, Microsoft, Hewlett-Packard and SIEMENS.

Ważnym miernikiem poziomu potencjału intelektualnego, a także zdolności innowacyj-
nych jest liczba działających w regionie szkół wyższych i kształcących się w nich studen-
tów. W województwie lubuskim jest 6 uczelni, wśród których dominuje 13-wydziałowy 
Uniwersytet Zielonogórski. W regionie jest prawie 15 tysięcy studentów.

Uczelnie od początku kształcenia przygotowują studentów do pracy w szkolnictwie, w 
różnorodnych usługach (min.: sektor instytucjonalny, bankowość) oraz w firmach pro-
dukcyjnych. Najwyżej notowane z kategorią „A”, to wydziały: Matematyki, Informatyki i 
Ekonometrii oraz Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Lubuskie szkoły wyższe współpracują z firmami lokalnymi szukając wspólnych rozwią-
zań w zakresie budownictwa, branży metalowej i budowy maszyn, projektowania (desi-
gn), energetyki, IT, inżynierii kosmicznej, motoryzacji, technologii żywności i ogrodnic-
twa. Prowadzona jest również współpraca z firmami globalnymi min.: ADB Global, IBM, 
Microsoft, Hewlett-Packard i SIEMENS.

HIGHER EDUCATION SCHOOLS SZKOŁY WYŻSZE

Instytut Budownictwa na Uniwersytecie Zielonogórskim. / 
The Institute of Building of the University of Zielona Góra.

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego. / The Zielona Góra University Library.
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During 1999-2017 the number of R+D institutions multiplied by six in the region. Con-
current with the establishment of the voivodeship, there were 13 of them whereas in 
2017 – 81. New companies running R+D activity have been founded whereas the al-
ready-existing enterprises established special units within organizations conducting 
research and development.
The local authorities recognized the key investments in the regions such as construction 
of scientific, technological and industrial parks. In 2011 and afterwards, the European 
subsidies facilitated the establishment of three parks: in Nowa Sól, Gorzów Wielkopol-
ski and Zielona Góra as well as two R+D centers in Kalsk and Sulechów.

• The Scientific-Technological Park of the University in Zielona Góra runs its activities 
by creating local system of innovation and technological transfer, particularly on be-
half of small and medium-sized enterprises in the scope of sustainable construction, 
energy, health, and information technology.

www.pnt.uz.zgora.pl
• The Scientific-Industrial Park of the Technological Center in Gorzów Wielkopolski 

conducts commercialization of innovative solutions in the field of environmental 
technologies, including unconventional sources of energy, recycling and waste neu-
tralization.

www.gotechnology.pl
• The Technological Park “Interior” in Nowa 

Sól is a cooperation platform between sci-
ence and business as well as facilitates the 
growth of new and innovative enterprises. 
The Park features laboratories for running 
IT activity, metrology, corrosive research, 
and a data processing center.

www.parkinterior.pl
• The Center for Renewable Energy Research 

in Sulechów develops latest energy tech-
nologies, supports the growth of profes-
sional engineering staff for the companies 
that design, manufacture and implement in-
struments for renewable sources of energy.

www.centrumenergetyki.com.pl

W latach 1999-2017 nastąpił ponad sześciokrotny wzrost jednostek B+R w regionie. 
Z chwilą powstania województwa było ich 13, a w 2017 roku już 81 jednostek. Powsta-
ły nowe spółki prowadzące B+R, coraz więcej jest też jednostek wewnątrzorganizacyj-
nych w spółkach, które prowadzą prace badawczo-rozwojowe.
Władze województwa lubuskiego za inwestycje kluczowe uznały m.in.: wybudowanie 
parków naukowych, technologicznych i przemysłowych. Po 2011 roku, m.in. dzięki 
wsparciu unijnemu, działalność rozpoczęły trzy parki: w Nowej Soli, Gorzowie Wlkp. 
i Zielonej Górze oraz dwa centra B+R: w Kalsku i Sulechowie.

• Park Naukowo – Technologiczny UZ Sp. z o.o. w Zielonej Górze prowadzi działania 
i kreuje lokalny system innowacji i transferu technologii, w szczególności do sektora 
MŚP w zakresie zrównoważonego budownictwa i energii, zdrowia oraz technologii 
Informatycznych.

www.pnt.uz.zgora.pl
• Gorzowski Ośrodek Technologiczny Park Naukowo-Przemysłowy Sp. z o.o. prowa-

dzi komercjalizację innowacyjnych rozwiązań z obszaru technologii środowiskowych 
obejmujących m.in. niekonwencjonalne źródła energii, odzysk surowców oraz uniesz-
kodliwianie odpadów.

www.gotechnology.pl
• Park Technologiczny Interior w Nowej 
Soli buduje platformy współpracy przemysłu 
z nauką i otoczeniem biznesu oraz tworzy 
warunki sprzyjające powstawaniu nowych, in-
nowacyjnych przedsiębiorstw. Park dysponuje 
centrami laboratoryjnymi w zakresie telein-
formatyki, metrologii, badań korozyjnych oraz 
centrum przetwarzania danych.

www.parkinterior.pl
• Centrum Energetyki Odnawialnej 
w Sulechowie opracowuje nowe technologie 
energetyczne, wspiera przygotowanie kompe-
tentnej kadry inżynierskiej dla przedsiębiorstw 
projektujących, wytwarzających i wdrażają-
cych urządzenia odnawialnych źródeł energii.

www.centrumenergetyki.com.pl

SCIENTIFIC, TECHNOLOGICAL AND 
INDUSTRIAL PARKS AS WELL AS R+D CENTERS

PARKI NAUKOWE, TECHNOLOGICZNE 
I PRZEMYSŁOWE ORAZ CENTRA B+R

Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego. / 
Scientific-Technological Park of the University of Zielona Góra.
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• The Lubuski Centre for Innovation and Agritechnical Implementation in Kalsk runs 
research activity for the companies operating in the farm and food industry, mainly 
food processing, horticulture and arboriculture.

www.loiiwa.com.pl

The Space Technology Park, which is under construction, will constitute a center for 
developing state-of-the-art technologies. Its construction would facilitate better use 
of the existing infrastructure of scientific and technological parks, stop the outflow of 
young people from the region, support the growth of intellectual potential by financing 
transfer of research into business, and kick-off the network of innovative start-ups in 
the region.

• Lubuski Ośrodek Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych w Kalsku prowadzi badania 
dla firm sektora rolno-spożywczego, głównie w zakresie przetwórstwa spożywczego, 
ogrodnictwa i szkółkarstwa.

www.loiiwa.com.pl

Powstaje Park Technologii Kosmicznych, który ma stanowić centrum rozwoju nowo-
czesnych technologii. Wpłynie on na lepsze wykorzystanie istniejącej infrastruktury 
parków naukowo-technologicznych, pozwoli zatrzymać młodych ludzi, postawić na po-
tencjał intelektualny finansując transfer badań do biznesu oraz stworzyć lubuską sieć 
innowacyjnych start-upów.

Lubuski Ośrodek Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych w Kalsku. /
The Lubuski Center for Innovation and Agricultural Implementation in Kalsk.
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Industrial production best reflects the structure of trade exchange. In Lubuskie, there 
is a predominance of products launched by the furniture industry, automotive acces-
sories, machines and appliances. There also come wood-processing products, paper 
goods, food articles, chemicals and metal products. Also, services offered by transport 
and logistics are great export merchandise.
Germany is the most important trade partner of the Lubuskie Voivodeship. Nearly 50% of 
commodities manufactured by local companies are exported there. However, local products 
are also exported to Italy, Holland, and Denmark. Import from Germany accounts for 50% of 
market share whereas the remaining part is from Italy, Denmark and Czech Republic.
The value of trade exchange in Lubuskie is constantly growing. In 2010, it accounted for 
6.04 billion euros, whereas in 2017 – 9.56 billion euros. In the meantime, Lubuskie has 
had a surplus of export over import interruptedly since 2010.
The local entrepreneurs export their goods to 140 countries whereas import from 114.
Export value in Lubuskie
2010 – 3.53 billion euros • 2017 – 6.06 billion euros
Import value in Lubuskie
2010 – 2.51 billion euros • 2017 – 3.5 billion euros

Struktura wymiany handlowej jest odzwierciedleniem produkcji przemysłowej. Dominu-
ją produkty branży meblowej, akcesoria motoryzacyjne oraz maszyny i urządzenia. W dal-
szej kolejności są wyroby z przerobu drewna, z papieru, branży spożywczej, chemicznej 
i metalowej. Towarem eksportowym są również usługi w zakresie transportu i logistyki.
Najważniejszym partnerem handlowym województwa lubuskiego jest Republika Fede-
ralna Niemiec. Na niemiecki rynek trafia niemal 50% towarów i usług eksportowanych 
przez lubuskie firmy. Kolejne miejsca zajmują Włochy, Holandia i Dania. W imporcie 
ponad 50-procentowy udział mają Niemcy, a wśród innych partnerów znacząca jest 
pozycja Włoch, Danii i Czech.
Wartość wymiany handlowej lubuskiego systematycznie wzrasta. W 2010 roku wynio-
sła ona 6,04 mld euro, a w 2017 roku 9,56 mld euro, przy czym województwo utrzymu-
je nadwyżkę eksportu nad importem w sposób nieprzerwany od 2010 roku. Lubuscy 
przedsiębiorcy eksportują towary do 140, a importują ze 114 państw.
Wartość eksportu województwa lubuskiego 
2010 – 3,53 mld euro • 2017 – 6,06 mld euro
Wartość importu województwa lubuskiego 
2010 – 2,51 mld euro • 2017 – 3,50 mld euro

TRADE EXCHANGE OF LUBUSKIE WYMIANA HANDLOWA WOJEWÓDZTWA 
LUBUSKIEGO

Strefa przemysłowa, Gorzów Wielkopolski. / 
Industrial zone in Gorzów Wielkopolski.
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Location of the Lubuskie Voivodeship next to the German border is conducive to for-
eign investments coming from Western Europe and Scandinavian countries. In 2018, 
the region offered fitted investment grounds at the area of nearly 1.330 hectares, 570 
ha of which were special economic zones whereas the zones for running business activ-
ity covered over 660 ha.

Położenie województwa lubuskiego przy granicy z Niemcami sprzyja inwestycjom zagra-
nicznym głównie z Europy Zachodniej oraz krajów skandynawskich. Region w 2018 roku 
oferował uzbrojone tereny inwestycyjne o powierzchni prawie 1330 ha, w tym specjalne 
strefy ekonomiczne prawie 570 ha, a strefy aktywności gospodarczej ponad 660 ha.

INVESTMENTS

INWESTYCJE
Townships in Lubuskie offer more than 20 well-prepared and attractive municipal and 
township zones for running business activity and industrial parks. The greatest assets 
attracting potential investors are preferable ground prices, real estate and transport 
tax exemptions; the latter depend on acts passed by the township authorities. Preferen-
tial conditions are applied mainly in the construction of new investments and creation 
of new places of employment. The volume and length of exemptions depends on the 
investment costs, the number of new job posts and the size of enterprise which submits 
the exemption request. Since 2018, these grounds have been given the status of special 
economic zones.

W województwie lubuskim gminy posiadają ponad 20 atrakcyjnych i bardzo dobrze przy-
gotowanych miejskich i gminnych stref aktywności gospodarczych oraz parków przemy-
słowych. Najczęściej stosowane w tych gminach zachęty inwestycyjne to preferencyjna 
cena gruntów oraz udzielanie zwolnienia z podatku od nieruchomości oraz od środków 
transportu – uzależnione od uchwał rad gmin. Preferencje dotyczą głównie nieruchomo-
ści, na których zrealizowano nowe inwestycje i stworzono nowe miejsca pracy związane 
z nową inwestycją. Wielkość oraz długość zwolnień uzależniona jest od sumy nakładów 
finansowych, ilości stworzonych miejsc pracy oraz wielkości przedsiębiorstwa starające-
go się o zwolnienie. Od 2018 roku tereny te mogą również zostać objęte statusem SSE.

MUNICIPAL AND TOWNSHIP
INVESTMENT GROUNDS

MIEJSKIE I GMINNE TERENY INWESTYCYJNE

Centrum Energetyki Odnawialnej w Sulechowie / The Centre for Renewable Energy in Sulechów.

Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego. / 
Scientific-Technological Park of the University of Zielona Góra.
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Lubuskie features the operation of sub-zones established within the Special Economic 
Zones by ensuring attractive investment grounds. Preferential conditions for running 
business activity prevail in two of them, that is: the Kostrzyn-Słubice Special Economic 
Zone along with its sub-zones as well as one subzone of the Wałbrzych Special Eco-
nomic Zone. When starting business activity in the Special Economic Zone in Lubuskie, 
entrepreneur can take advantage of the income tax exemption amounting to 35-55% 
of investments costs or 2-year work period of newly-employed personnel. Additional 
privileges in the Special Economic Zone include: access to fully-prepared investment 
grounds at favourable price, free assistance in preparing the documentation connected 
with the given investment, exemption from real estate tax (in the area of some town-
ships only).
Nearly 60 domestic and foreign business entities have invested in 16 towns in the area 
of the region’s biggest Kostrzyn-Słubice Special Economic so far. These companies rep-
resent the following sectors: timber processing, electronic and electro-technical, ma-
chine, furniture-making, metal, automotive, paper and food industries, not to mention 
production of plastics, transportation services and logistics.

W województwie lubuskim dalej funkcjonują powstałe wcześniej podstrefy w ramach 
Specjalnych Stref Ekonomicznych (SSE) zapewniając atrakcyjne oferty gruntowe. Pre-
ferencyjne warunki prowadzenia działalności gospodarczej występują w dwóch SSE: 
Kostrzyńsko-Słubickiej SSE i jej kilkunastu podstrefach oraz jednej podstrefie Wałbrzy-
skiej SSE. W Specjalnej Strefie Ekonomicznej na terenie województwa przedsiębiorca 
podejmujący działalność gospodarczą może skorzystać ze zwolnienia z podatku docho-
dowego CIT w wysokości: 35-55 % wielkości poniesionych kosztów kwalifikowanych in-
westycji lub dwuletnich kosztów pracy pracowników nowo zatrudnionych. Dodatkowe 
przywileje w SSE to: dostępność działek w pełni przygotowanych pod inwestycje po 
konkurencyjnej cenie, darmowa pomoc przy załatwianiu formalności związanych z in-
westycją, zwolnienie od podatku od nieruchomości (na terenie niektórych gmin).
Dotychczas na terenach – największej w regionie – Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej w 16 lubuskich miastach zainwestowało prawie 60 podmiotów 
krajowych i zagranicznych. Reprezentują one takie branże jak: drzewna, elektronicz-
na i elektrotechniczna, maszynowa, meblowa, metalowa, motoryzacyjna, papiernicza, 
spożywcza, ponadto jest to produkcja tworzyw sztucznych oraz usługi transportowe 
i logistyczne.

SPECIAL ECONOMIC ZONES SPECJALNE STREFY EKONOMICZNE

Nowa Sól – Strefa Przemysłowa Północna. / Nowa Sól – Northern Industrial Zone.
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The Marshal Office of the Lubuskie Voivodeship by the pro-export activity of 
INVESTORS AND EXPORTERS SERVICE CENTRES (COIE) creates 
a climate for increasing the level of competitiveness of businesses in Lubuskie 
and provides access to free information service in the scope necessary to conduct 
export activity and/or investments outside of Polish borders.
 Information from available databases about business partners, foreign markets, 
sources and procedures of obtaining the measures for export activity financing are 
shared with entrepreneurs. Thanks to the cooperation with PAIH Foreign Trade 
Offices and worldwide Economic Sections of Embassies and Consulates of Republic 
of Poland, COIE shares the information about legal and financial conditions of 
target markets.

Thanks to the actions listed above, it is possible to:
• increase the level of information concentration about foreign markets,
• lower the costs of business entrance on foreign market increase,
• the level of international economic activity of the companies and competitiveness 

of their export offer.
 
Since the establishment, COIE has been organising for Lubuskie entrepreneurs 
cyclic meetings about export development and the investments abroad, where 
the specifics of worldwide markets are discussed. They mainly refer to European 
countries, such as Germany, Scandinavia, Italy, Austria, Switzerland, Belarus, 
Russia, France, but also the USA and South America countries. The Centre is also 
a co-organisator of economic missions to such countries as: the USA, Germany, 
Belarus, Italy, Belgium, Kazakhstan, China and Korea.
 A large number of participators in the meetings and economic missions show 
the scale of interest of Lubuskie companies in expansion abroad and looking for 
new markets, as well as the level of willingness of businesses to enter the foreign 
markets. Moreover, COIE is the author of publications entitled “Lubuskie Export 
Catalog”, which is distributed abroad during various types of economic events, 
seminars, trade shows or conferences. 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego poprzez działania pro eksportowe 
ekspertów CENTRUM OBSŁUGI INWESTORÓW I EKSPORTERÓW (COIE) 
tworzy klimat do wzrostu poziomu konkurencyjności lubuskich przedsiębiorstw i umożliwia 
dostęp do nieodpłatnych usług informacyjnych w zakresie niezbędnym do prowadzenia 
działalności eksportowej i/lub inwestycji poza granicami Polski.
 Przedsiębiorcom są udostępniane informacje z dostępnych baz danych nt. partnerów 
gospodarczych oraz o zagranicznych rynkach zbytu, ponadto nt. źródeł i procedur 
pozyskiwania środków na finansowanie działalności eksportowej. Dzięki współpracy 
z Zagranicznymi Biurami Handlowymi PAIH oraz Wydziałami Ekonomicznymi Ambasad 
i Konsulatów RP na całym świecie, COIE udostępnia informacje nt. uwarunkowań prawno-
finansowych docelowych rynków.

Dzięki powyższym działaniom możliwe jest:
• podniesienie stopnia koncentracji informacji o rynkach zagranicznych,
• zmniejszenie kosztów wejścia przedsiębiorstwa na rynki zagraniczne,
• wzrost poziomu umiędzynarodowienia działalności gospodarczej przedsiębiorstw 

i wzrost konkurencyjności ich oferty eksportowej.

 Od momentu powstania COIE organizuje dla lubuskich przedsiębiorców cykliczne 
spotkania informacyjne w zakresie rozwoju eksportu i inwestycji za granicą, na których 
omawiana jest specyfika rynków światowych. Dotyczą one głównie państw europejskich 
jak Niemcy, Skandynawia, Włochy, Austria, Szwajcaria, Białoruś, Rosja, ale również 
USA i państw Ameryki Południowej. Centrum jest również współorganizatorem misji 
gospodarczych do takich krajów jak USA, Niemcy, Białoruś, Włochy, Belgia, Kazachstan, 
Chiny Korea, Francja Rumunia i Wielka Brytania.
 Liczny udział w spotkaniach oraz misjach gospodarczych pokazuje skalę 
zainteresowania lubuskich firm ekspansją zagraniczną i poszukiwaniem nowych rynków 
zbytu i poziom gotowości przedsiębiorstw do wejścia na obce rynki. Ponadto COIE jest 
autorem publikacji pn. Katalog produktów eksportowych województwa lubuskiego 
dystrybuowany za granicą na wszelkiego rodzaju imprezach gospodarczych, seminariach, 
targach, czy konferencjach.

SUPPORT OF EXPORT WSPARCIE EKSPORTU

More information on the website: lubuskie.trade.gov.pl Więcej informacji na stronie: lubuskie.trade.gov.pl
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FOOD INDUSTRY AND FARMING

PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY ORAZ ROLNICTWO 
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Rok założenia firmy: 1996
Liczba pracowników: ponad 500
Roczny obrót: 300 mln zł

OPIS DZIAŁALNOŚCI:
Balcerzak Sp. z o.o., firma należąca do 
niemieckiej grupy heristo ag, jest jednym 
z wiodących producentów wędlin w Polsce. 
Uznana marka gwarantuje stabilną pozycję 
rynkową, a nasze produkty są dostępne w kraju 
i za granicą.

DESCRIPTION:
Balcerzak Sp. z o.o., a company belonging to the 
German group, heristo ag, is one of the leading 
cold meat producers in Poland. This renowned 
brand guarantees a stable market position and 
our products are available in Poland and abroad.

PRODUKTY:
Wędliny dojrzewające, przede wszystkim:
• polska surowa dojrzewająca
• kindziuk
• baleron Coppa długodojrzewający
Wędliny suche i podsuszane, m. in.:
• krakowskie: drobiowa i wieprzowa extra
• kabanosy drobiowe z wieprzowiną 

i wieprzowe

W ofercie posiadamy wędliny bezglutenowe 
a także wegetariańskie.

PRODUCTS:
Ageing cold meat products, mainly:
• Polish raw ageing
• Kindziuk
• Cured pork shoulder, long-ageing
Dry and semi-dried cold meat products, such as:
• Krakowska: poultry and pork extra
• Kabanosy: long, thin and wrinkled sticks, 

poultry and pork

We also offer gluten free and vegetarian cold 
meat products.

NAJWIĘKSI ODBIORCY:
Wiodące sieci handlowe w kraju i za granicą 
(Niemcy, Czechy, Słowacja, Węgry, Wielka 
Brytania, Irlandia), polski handel tradycyjny.

NAGRODY, CERTYFIKATY, ISO:
• Certyfikat IFS

AWARDS, CERTIFICATES, ISO:
• Certyfikat IFS

MOST IMPORTANT CLIENTS:
Leading networks in Poland and abroad 
(Germany, the Czech Republic, Slovakia, 
Hungary, Great Britain, Ireland), Polish 
traditional sale.

Established: 1996
Number of employees: Over 500
Annual turnover: PLN 300 M

Balcerzak Spółka z o.o.

Wróblów 38
67-410 Sława
Tel. +48 68 356 66 82
Fax +48 68 356 72 29

balcerzak@balcerzak.pl
www.balcerzak.pl
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Rok założenia firmy: 1991
Liczba pracowników: 386
Roczny obrót: 260 mln zl

OPIS DZIAŁALNOŚCI:
Spółka zajmuje się ubojem, produkcją 
i przetwarzaniem mięsa z drobiu. Wychodząc 
naprzeciw wymaganiom współczesnego 
rynku oferuje klientowi elementy z indyka, 
także w opakowaniu jednostkowym zgodnie 
z indywidualnym zamówieniem.

DESCRIPTION:
The company specializes in animal slaughter 
and poultry meat production and processing. 
Meeting the needs of a modern customer, 
we offer turkey parts in unit and collective 
packages, depending on order.

PRODUKTY:
Tuszka i elementy: filet, udo, podudzie, 
skrzydło z indyka oraz podroby zarówno 
świeże, jak i mrożone.

PRODUCTS:
Carcass and parts: fillet, thigh, drumstick, 
turkey wing and offal, both fresh and frozen.

NAJWIĘKSI ODBIORCY:
Kraj: Polska, Niemcy, Czechy, Holandia,
Słowacja, Austria, Dania, Hiszpania.

NAGRODY, CERTYFIKATY, ISO:
• System HACCP
• Certyfikaty: IFS, BRC, QS

AWARDS, CERTIFICATES, ISO:
• HACCP system
• Certyficates: IFS, BRC, QS

MOST IMPORTANT CLIENTS:
Countries: Poland, Germany, The Czech
Republic, The Netherlands, Slovakia,
Austria, Denmark, Spain.

Established: 1991
Number of employees: 386
Annual turnover: PLN 260 M

BOMADEK

ul. Słoneczna 16
66-132 Trzebiechów
Tel. +48 68 351 41 29
Fax +48 68 352 82 06

biuro@bomadek.com.pl
www.bomadek.com.pl
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DESCRIPTION:
Browar Witnica was established in 1848 and 
has since supplied the Lubuskie region with 
the top quality beer. The brewery produces 
different kinds of beer using traditional 
methods and unique recipes, with the wide 
range of products to choose from, there is 
something for everyone.BOSS Browar

Witnica S.A.

ul. M. Konopnickiej 1
66-460 Witnica
Tel. +48 95 751 51 14
Fax +48 95 751 55 32

office@browar-witnica.pl
www.browar-witnica.pl

Rok założenia firmy: 1991
Liczba pracowników: 71
Roczny obrót: 1,4 mln zł

OPIS DZIAŁALNOŚCI:
Browar Witnica powstał w roku 1848 i od 
tego czasu na ziemi lubuskiej ważone jest 
najlepsze piwo różnego gatunku z zachowaniem 
tradycyjnych metod oraz unikatowej receptury. 
Szeroki asortyment sprawia, że każdy znajdzie 
coś dla siebie.

PRODUKTY:
Browar produkuje piwa zarówno jasne jak 
i ciemne górnej i dolnej fermentacji oraz piwa 
smakowe, w asortymencie można znaleźć 
również napoje bezalkoholowe tj. podpiwek 
i kwas chlebowy.

PRODUCTS:
The brewery produces both pale and dark, high 
and low fermentation beer, and flavoured beers. 
The product range includes also non-alcoholic 
beverages, such as home brew and kvass.

NAJWIĘKSI ODBIORCY:
Kraj: USA, Niemcy, Austria, Szwecja.
Podmiot: Arkollc, KOR BAU u. handel
GesmbH.

NAGRODY, CERTYFIKATY, ISO:
• Wpis na listę Produktów Tradycyjnych 

prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi, Polski producent żywności 2015

• Złoty Medal na Międzynarodowych Targach 
Poznańskich, „Medal Targów Smaki Regionów”

AWARDS, CERTIFICATES, ISO:
• Included In the National List of Traditional 

Products kept by the Minister of Agriculture 
and Rural Development

• Gold Medal of the Poznań International Trade 
Fair Medal of the “Tastes of the Regions” Fair

MOST IMPORTANT CLIENTS:
Countries: USA, Germany, Austria, Sweden.
Companies, Institutions: Arkollc, KOR
BAU u. handel GembH.

Established: 1991
Number of employees: 71
Annual turnover: PLN 1,4 M
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FARM MARKET

ul. Zielonogórska 56/6
67-100 Nowa Sól
Tel. +48 531 495 630

biuro@farm-market.eu
www.farm-market.eu

Rok założenia firmy: 2017

OPIS DZIAŁALNOŚCI:
Farm Market o internetowa platforma handlowa 
będąca narzędziem do pracy dla rolników, 
sadowników, ogrodników, plantatorów, 
pszczelarzy, firm zajmujących się skupowaniem 
bądź przetwarzaniem płodów rolnych w 
żywność, firm produkujących lub sprzedających 
nawozy, pasze, opakowania, sprzęt do uprawy 
roli, producentów i dealerów narzędzi ręcznych 
oraz maszyn rolniczych, firm transportowych, 
pośredników handlowych z całej branży rolnej 
oraz branż powiązanych z rolnictwem, która 
została skatalogowana w kategoriach.

Dzięki zamieszczonych na stronie ogłoszeniach 
rolniczych mamy całą branżę skupioną w 
jednym miejscu.

Na stronie internetowej Platformy Handlowej 
Farm MARKET znajdziemy ogłoszenia prywatne 
rolników, kol rolnych, jak i firm działających w 
branży rolniczej.

Farm MARKET to również firma, która zajmuje 
się pośrednictwem w handlu płodami rolnymi 
oraz całym asortymentem, jaki można zobaczyć 
na stronach Platformy Farm MARKET.

Serdecznie zapraszamy firmy do nawiązania 
współpracy z Farm MARKET.

DESCRIPTION:
Farm Market is an online trading platform 
that is a tool for working for farmers, growers, 
gardeners, growers, beekeepers, companies 
dealing in buying or processing crops in food, 
companies producing or selling fertilizers, 
fodder, packaging, tillage equipment, producers 
and dealers hand tools and agricultural 
machinery, transport companies, commercial 
agents from the entire agricultural industry and 
industries related to agriculture, which has been
cataloged in categories.

Thanks to the agricultural advertisements 
posted on the website, we have entire 
industries concentrated in one place.

On the website of the MARKET Trading 
Platform we can find private ads of farmers, 
agricultural collectors as well as companies 
operating in the agricultural sector. 

Farm MARKET is also a company that deals 
with the trade in agricultural produce and the 
entire assortment that can be seen on the 
websites of Platforma Farm MARKET. 

We cordially invite companies to establish 
cooperation with Farm MARKET.

Established: 2017
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Grupa Animpol
Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Podmiejska 21a
66-400 Gorzów Wlkp.
Tel. +48 95 728 23 44
Fax +48 95 725 96 59

animpol@interia.pl
www.animpol.pl

Rok założenia firmy: 2002
Liczba pracowników: 5
Roczny obrót: 18 mln zł

OPIS DZIAŁALNOŚCI:
Grupa Animpol Sp. z o.o. Sp. k. posiada 
kilkunastoletnią tradycję w zakresie 
produkcji i sprzedaży drobiu ze szczególnym 
ukierunkowaniem na zintegrowaną produkcję 
Polskiej Gęsi Owsianej. Posiadamy stada 
rodzicielskie gęsi i to dzięki nim możemy 
dostarczać do wylęgarni dobrej jakości 
jaja, gwarantujące wysokiej klasy materiał 
genetyczny. Otrzymane w ten sposób pisklęta 
Polskiej Gęsi Owsianej dostarczamy do ferm 
drobiu, z którymi łączą nas wieloletnie umowy 
kontraktacyjne.

DESCRIPTION:
Grupa Animpol Sp. z o.o. Sp. k. has several 
years’ experience in the production and sale of 
poultry products, with a special focus on the 
integrated production of the Polish Oat-fed 
Goose. Our parent stock geese are specially 
looked after, as a result of which they produce 
good quality hatching eggs which guarantee 
top class genetic material. The goslings that 
hatch from those eggs are delivered to poultry 
farms with which we have signed long-term 
contracting agreements.

PRODUKTY:
Oferujemy Państwu w wersji mrożonej lub 
świeżej następujące produkty: tuszka gęsia 
kalibrowana, piersi gęsie kalibrowane, wątroba 
gęsia, tłuszcz gęsi sadełkowy, pierś gęsia 
bez kości ze skórą, filet gęsi, pierze gęsie 
poubojowe, pisklęta gęsie 1-dniowe.

PRODUCTS:
We offer our customers the following selection 
of fresh, or frozen products: calibrated whole 
goose, calibrated goose breasts, goose depot 
fat, boneless skin-on goose breast, goose fillet, 
post-mortem plucked goose feathers, one-day 
old goslings.

NAJWIĘKSI ODBIORCY:
Kraj: Niemcy, Dania, Szwecja.

NAGRODY, CERTYFIKATY, ISO:
• Polski Kupiec Roku 2007
• Lubuski Lider Biznesu 2010/2011/2012
• Wybitny Eksporter 2012
• Ranking Firm woj. lubuskiego „Złota 

Dziesiątka”
• Odznaczenie produktu DLG „Goldener Preis”
• Odznaczenie”Rzetelna Firma”
• HACCAP
• IFS

AWARDS, CERTIFICATES, ISO:
• Polish Merchant of the Year 2007
• Lubuskie Business Leader 2010/2011/2012
• Outstanding Exporter 2012
• Listed in the “The Golden Ten” Lubuskie 

Company Ranking
• “Goldener Preis” awarded by the German 

Agricultural Society (DLG)
• “Rzetelna Firma” Award
• HACCAP
• IFS

MOST IMPORTANT CLIENTS:
Countries: Germany, Denmark, Sweden.

Established: 2002
Number of employees: 5
Annual turnover: PLN 18 M
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HAJDUK
Grupa Producentów
Pieczarek Ltd.

Lipinki 46a
67-410 Sława
Tel. +48 68 356 72 42
Fax +48 68 356 72 41

sprzedaz@hajduk.pl
www.hajduk.pl

Rok założenia firmy: 2000
Liczba pracowników: 108
Roczny obrót: 100 mln zł

OPIS DZIAŁALNOŚCI:
HAJDUK Grupa Producentów Pieczarek 
sp. z o.o. prowadzi sprzedaż pieczarki 
białej wyprodukowanej we własnych, 
nowoczesnych pieczarkarniach. 
Specjalistyczna, własna baza transportowa, 
zapewnia odpowiednią jakość dostaw.

DESCRIPTION:
HAJDUK is a consortium of champignon 
producers distributing the white champignons 
produced by the members of the consortium in 
modern mushroomgrowing cellars. Dedicated 
transportation methods designed for our 
products mean that the quality of produce will 
always be preserved.

PRODUKTY:
Pieczarka biała, pieczarka brunatna,
portabello, shii-take, boczniak, eringi,
grzyby leśne.

PRODUCTS:
White champignon, brown champignon, 
portabello, shii-take, pleurotus mushrooms, king 
oyster mushrooms, wild mushrooms.

NAJWIĘKSI ODBIORCY:
Kraj: Niemcy, Anglia, Austria, Norwegia,
Grecja.

NAGRODY, CERTYFIKATY, ISO:
• Certyfikat BRC
• Certyfikat IFS Food Standard
• Certyfikat GLOBAL G.A.P
• Certyfikat AGRO POLSKA

AWARDS, CERTIFICATES, ISO:
• BRC Certificate
• IFS Food Standard Certificate
• GLOBAL G.A.P Certificate
• AGRO POLSKA Certificate

MOST IMPORTANT CLIENTS:
Countries: Germany, England, Austria, Norway, 
Greece.

Established: 2000
Number of employees: 108
Annual turnover: PLN 100 M
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Łużyckie Praliny
Sp. z o.o.

ul. Łabędzia 5
68-300 Lubsko
Production Plant:
Zakład produkcyjny:
ul. Przemysłowa 56
Tel. +48 68 372 29 74
Fax +48 68 372 20 53

biuro@praliny.pl
www.praliny.pl

Rok założenia firmy: 1996
Liczba pracowników: 70

OPIS DZIAŁALNOŚCI:
Firma na rynku od 1996 roku, profil produkcji 
to galanteria czekoladowa (praliny) oraz wyroby 
marcepanowe.

DESCRIPTION:
Łużyckie Praliny was established in 1996.
We are a producer of chocolate pralines
and marzipan products.

PRODUKTY:
Praliny w czekoladzie deserowej, mlecznej, 
białej z różnymi nadzieniami kremowymi 
pakowane w bombonierki w różnych 
gramaturach, mini bombonierki, praliny 
pakowane w torebki, batony marcepanowe 
w różnych gramaturach w różnych smakach, 
delicje marcepanowe z nadzieniem wiśniowym, 
kartofelki marcepanowe.

PRODUCTS:
Pralines in dark, milk and white chocolate, with 
different fillings sold in favor boxes differing in 
size, mini favor boxes, pralines in bags, marzipan 
bars of different sizes and tastes, marzipan 
cakes with cherry filling, marzipan potatoes.

NAJWIĘKSI ODBIORCY:
Kraj: Niemcy, Czechy, Słowacja, Wielka 
Brytania, Bułgaria, Korea, Rumunia, Austria, 
Szwajcaria, Izrael, Kanada, RPA, Portugalia, 
Hiszpania, Rosja, Ukraina, Łotwa, Polska. 
Podmiot: JMP, Tesco, Penny, Spar, Netto.

NAGRODY, CERTYFIKATY, ISO:
• Certyfikat IFS
• Certyfikat BRC
• Superior Taste 2011 dla Marcherro 

276g (delicja marcepanowa)

AWARDS, CERTIFICATES, ISO:
• IFS Certificate
• BRC Certificate
• Superior Taste 2011 Award for Marcherro 

276g (marzipan cake)

MOST IMPORTANT CLIENTS:
Countries: Germany, The Czech Republic,
Slovakia, The United Kingdom, Bulgaria,
Korea, Romania, Austria, Switzerland, Israel,
Canada, The Republic of South Africa (RSA),
Portugal, Spain, Russia, Ukraine, Latvia,
Poland.
Companies, Institutions: JMP, Tesco, Penny, 
Spar, Netto.

Established: 1996
Number of employees: 70
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Magnolia Sp. z o.o.

ul. Transportowa 3
68-300 Lubsko
Tel. +48 68 457 24 15
Fax +48 68 457 23 09

mbryl@magnolia-wafle.pl
www.magnolia-wafle.pl

Rok założenia firmy: 1980
Liczba pracowników: 250
Roczny obrót: 10 mln euro

OPIS DZIAŁALNOŚCI:
Magnolia jest producentem dostarczającym 
produkty waflowe od 1980 roku. Nasze 
produkty są dostępne na całym świecie: w 
Europie, Ameryce Północnej, Afryce, na Bliskim 
Wschodzie i w Australii.

DESCRIPTION:
Magnolia has been a manufacturer and
supplier of wafer products since 1980.
Our products are sold all over the world,
including Europe, North America, Africa,
Middle East and Australia.

PRODUKTY:
Produkujemy wafle suche, wafle nadziewane, 
rożki do lodów i wafle do lodów.
Dzięki swojej elastyczności i dużym 
możliwościom jesteśmy w stanie spełniać 
oczekiwania klientów. Naszym najnowszym 
produktem są wafle bezglutenowe.

PRODUCTS:
We produce flat wafers without filling, filled 
wafers, ice-cream corners and wafers. We have 
the flexibility and skills necessary to meet the 
needs of our Customers. Our newest products 
are gluten-free wafers.

NAJWIĘKSI ODBIORCY:
Kraj: Polska, Niemcy, Francja, kraje 
skandynawskie, kraje bałtyckie.

NAGRODY, CERTYFIKATY, ISO:
• IFS
• BRC
• RSPO

AWARDS, CERTIFICATES, ISO:
• IFS
• BRC
• RSPO

MOST IMPORTANT CLIENTS:
Countries: Poland, Germany, France, 
Scandinavian countries, Baltic countries.

Established: 1980
Number of employees: 250
Annual turnover: EUR 10 M
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Saba Sp. z o.o.

Aleja Wojska Polskiego 142a
65-762 Zielona Góra
Tel. +48 68 454 88 37

biuro@karmysaba.pl
www.karmysaba.pl

Rok założenia firmy: 1993
Liczba pracowników: 12
Roczny obrót: 1.5 mln zł

OPIS DZIAŁALNOŚCI:
Produkcja naturalnych karm dla psów i kotów. 
Wszystkie karmy wytwarzane są ręcznie przy 
pomocy tradycyjnych urządzeń masarskich. 
Karmy suche poddawane są unikalnemu 
procesowi powolnego suszenia gorącym 
powietrzem.

DESCRIPTION:
Production of natural feedstuff for cats and 
dogs. All types of feed are produced by hand, 
using traditional meat processing devices. Dry 
feed undergoes a special slow drying process 
using hot air.

PRODUKTY:
Karmy suche, w tym:
• karmy monoproteinowe (nie zawierają 

pszenicy, kukurydzy, soi),
• holistyczne karmy bezzbożowe.

Karmy mokre:
• konserwy,
• batony mięsne.

Naturalne suszone gryzaki.

PRODUCTS:
Dryfeed, including:
• mono-protein feed (free from wheat, maize, 

and soya),
• holistic grain-free feed.

Wet feed:
• canned food,
• meat bars.

Natural dog chews.

NAJWIĘKSI ODBIORCY:
Kraj: Niemcy, Białoruś, Włochy.

MOST IMPORTANT CLIENTS:
Countries: Germany, Italy, Belarus.

Established: 1993
Number of employees: 12
Annual turnover: PLN 1,5 M
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ZAKŁAD PRODUKCJI 
MAKARONÓW 
SULMA Ltd.
ul. Brzozowa 9
66 -100 Sulechów
Tel. +48 68 456 77 20
Fax +48 68 456 77 39

marzena.puto@sulma.pl
www.sulma.pl

Rok założenia firmy: 1993
Liczba pracowników: 38

OPIS DZIAŁALNOŚCI:
Jako SULMA istniejemy na rynku od 1993 roku. 
Zajmujemy się produkcją makaronów w oparciu 
o nowoczesną technologię z wykorzystaniem 
trzech linii produkcyjnych.
Posiadamy szeroką gamę form i kształtów 
makaronu np. spaghetti, gniazda, penne, 
pappardelle. Oferujemy także najwyższej 
jakości kaszę gryczaną prażoną. Nieustannie 
poszerzamy swoje portfolio aby spełnić 
oczekiwania nawet najbardziej wymagających 
konsumentów.

DESCRIPTION:
SULMA has been present in the market 
since 1993. We manufacture our pasta on 
three production lines, using state-of-the-art 
technology.
Our wide range of pasta comes in many shapes 
and sizes, including spaghetti, nests, penne, 
pappardelle. We offer top quality roasted 
buckwheat groats, a product of excellent taste, 
and high nutritional value. We continually 
enhance our product portfolio to meet the 
expectation of even the most demanding 
consumers.

PRODUKTY:
• Makaron SULMA produkowany w 100 % z 

semoliny uzyskiwanej z przemiału pszenicy 
amber durum.

• Makaron Nadodrzański produkowany z 
polskiej mąki pszennej.

• Kasza gryczana prażona.

PRODUCTS:
• The SULMA pasta is made with 100% 

semolina obtained by grinding amber durum 
wheat.

• The Nadodrzański pasta is made with Polish 
wheat flour.

• Roasted buckwheat groats.

NAJWIĘKSI ODBIORCY:
Kraj: Izrael, Gruzja, Ukraina, Irlandia,
Wielka Brytania.
Podmiot: hurtownie spożywcze, sieci handlowe 
np. Intermarche, Chata Polska, Carrefour, Sklep 
Polski.

NAGRODY, CERTYFIKATY, ISO:
• System Zarządzania Jakością wg normy ISO 

9001:2008 oraz ISO 22000:2005
• HACCP zgodny z Codex Alimentarius.

AWARDS, CERTIFICATES, ISO:
• Quality Management System certified to ISO 

9001:2008 and ISO 22000:2005
• HACCP compliant with the Codex 

Alimentarius guidelines.

MOST IMPORTANT CLIENTS:
Countries: Israel, Georgia, Ukraine, Ireland, The 
United Kingdom.
Companies, Institutions: food wholesalers,
retail chains, e.g.: Intermarche, Chata Polska, 
Carrefour, Sklep Polski.

Established: 1993
Number of employees: 38



WOOD AND FURNITURE INDUSTRY

PRZEMYSŁ DRZEWNY I MEBLOWY 
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PRODUKTY:
Ofertę firmy AEK stanowią meble modułowe, 
sofy narożne, sofy dwu- i trzyosobowe, fotele, 
szezlongi, pufy, a także łóżka. Wybrane modele 
dostępne są także z funkcją spania oraz z 
pojemnikiem na pościel.
Meble wykonane są ze skóry, tkaniny, skóry 
syntetycznej. Istnieje także możliwość łączenia 
ze sobą wybranych materiałów obiciowych.

PRODUCTS:
The offer of AEK includes modular furniture, 
comer sofas, 2- and 3 seater, armchairs, chaise 
longue, poufs and beds. Selected models have 
a sleep function and bedding storage. Our 
furniture are made of leather, fabric, artificial 
leather. There is a possibility to combine 
selected upholstery materials together.

PPHU „AEK”

Wawrów 47 E
66-400 Gorzów Wlkp.
Tel. +48 95 725 95 80
Fax +48 95 725 95 90

aek@aek.pl
www.aek.pl

Rok założenia firmy: 1991
Liczba pracowników: 200
Roczny obrót: 45 mln zł

OPIS DZIAŁALNOŚCI:
Firma „AEK” specjalizuje się w produkcji mebli 
tapicerowanych oraz pokrowców meblowych. 
Jesteśmy dostawcami największych sieci 
meblowych w Europie, a nasze produkty 
sprzedawane są w Polsce, Niemczech, Francji, 
Włoszech, Wielkiej Brytanii oraz innych 
europejskich krajach.
Będąc na rynku od ponad dwudziestu lat 
nabyliśmy wiedzę, umiejętności oraz biegłość 
w produkcji tego typu mebli.
Wysoka wartość naszych produktów jest 
wynikiem ich solidnego wykonania, wysokiej 
jakości, dbałości o szczegóły, elastyczności oraz 
przystępnej ceny.

DESCRIPTION:
AEK Company specialises in leather upholstery 
and leather covers. We are a supplier to the 
largest retail store chains in Europe and our 
products are sold in Poland, Germany, France, 
Italy, UK and other EU countries. Being present 
on the market for over 20 years we have 
obtained knowledge, skills and proficiency 
in production of this type of furniture. High 
value of our products is the result of their 
solid making, high quality, attention to details, 
flexibility and reasonable price.

NAJWIĘKSI ODBIORCY:
Kraj: Niemcy, Francja, Włochy.

NAGRODY, CERTYFIKATY, ISO:
• Złota Igła 2010
• Zgodność z normą REACH
• FSC Chain of Custody
• Atest Higieniczny materiałów.

AWARDS, CERTIFICATES, ISO:
• Golden Needle 2010
• REACH Compliance
• FSC Chain of Custody
• Hygienic Certificate for materials.

MOST IMPORTANT CLIENTS:
Countries: Germany, France, Italy.

Established: 1991
Number of employees: 200
Annual turnover: PLN 45 M



LIGHT INDUSTRY

PRZEMYSŁ LEKKI 
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Fabryka Nici
„AMANDA” Sp z o.o. 

ul. Łochowska 4
66-100 Sulechów
Tel. +48 68 385 07 05
Fax +48 68 385 07 00

magdalena.blaszczyk@amanda.com.pl
www.amandathreads.com

Rok założenia firmy: 1989
Liczba pracowników: 47
Roczny obrót: 6,7 mln zł

OPIS DZIAŁALNOŚCI:
Producent nici odzieżowych, technicznych, 
specjalistycznych, przemysłowych, nici do haftu 
maszynowego. 
• usługi barwienia przędzy, 
• stabilizowanie i skręcanie przędzy,
• barwienie taśm pasmanteryjnych.

DESCRIPTION:
A manufacturer of clothing threads, technical 
threads, industrial threads, machine embroidery
technical and threads for special purposes.
• yarn dyeing services,
• yarn twisting and stabilizing,
• dyeing trimming ribbons.

PRODUKTY:
• Nici odzieżowe
• Nici techniczne
• Nici specjalistyczne
• Nici przemysłowe
• Nici do haftu maszynowego

PRODUCTS:
• clothing threads 
• technical threads
• industrial threads
• machine embroidery threads
• threads for special purposes

NAJWIĘKSI ODBIORCY:
Niemcy, USA, Republika Czeska, Łotwa, Litwa, 
Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Norwegia, 
Białoruś, Ukraina, Francja, Holandia.

NAGRODY, CERTYFIKATY, ISO:
• Oeko-Tex® Standard 100
• GOST-R
• PN-En ISO 9001:2009
• PN-EN ISO 14001:2005

AWARDS, CERTIFICATES, ISO:
• Oeko-Tex® Standard 100
• GOST-R
• PN-En ISO 9001:2009
• PN-EN ISO 14001:2005

MOST IMPORTANT CLIENTS:
Germany, USA, Czech Republic, Latvia, 
Lithuania, Swden, Hungary, Norway, Belarus, 
France, The Netherlands.

Established: 1989
Number of employees: 47
Annual turnover: PLN 6,7 M
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Kampol Sp. z o.o.

ul. Długa 25
66-008 Świdnica
Tel. +48 68 327 36 51

kampol@kampol.pl
www.kampol.eu
www.nobel-shop.eu

Rok założenia firmy: 1992
Liczba pracowników: 20
Roczny obrót: 5 mln zł

OPIS DZIAŁALNOŚCI:
Kampol jest producentem wyrobów z naturalnej 
wełny. Produkty sygnowane marką własną 
NOBEL to propozycja dla wszystkich osób, 
które chcą się otaczać naturalnymi produktami. 
Szczególnie doceniane przez osoby, które 
stawiają na naturalność, zdrowie i skuteczną 
regenerację. 

DESCRIPTION:
Kampol is a manufacturer of natural wool 
products. The products signed with the 
Company’s own brand, NOBEL, are an offer for 
all the customers who want to be surrounded 
by natural products. These products are 
appreciated in particular by customers whose 
priority includes naturalness, healthy and 
effective regeneration.

PRODUKTY:
• Koce i pościel wełniana: kołdry, poduszki, 

materace
• Akcesoria wełniane: ocieplacze, pasy 

rehabilitacyjne, maty do jogi
• Odzież i obuwie wełniane.

PRODUCTS:
• Woollen blankets and bedclothes: duvets, 

pillows, mattresses
• Woollen accessories: linings, rehabilitation 

belts, mats for yoga
• Woollen clothes and footwear.

NAJWIĘKSI ODBIORCY:
Kraje: Szwecja, Finlandia, Dania, Rumunia, USA, 
Estonia, Polska, Norwegia
Podmioty: hurtownie i wyłączne 
przedstawicielstwa, sprzedaż detaliczna.

NAGRODY, CERTYFIKATY, ISO:
• Woolmark
• Certyfikat Bezpieczny dla dziecka 
• Certyfikat Przyjazny dla człowieka 
• Safe for Baby 
• Nasze Dobre 
• Fair Play 
• Gazele Biznesu

AWARDS, CERTIFICATES, ISO:
• Woolmark
• Safe for Baby Certificate 
• Save for People Certificate 
• Safe for Baby
• Our Good 
• Fair Play
• Business Gazelles

MOST IMPORTANT CLIENTS:
Country: Sweden, Finland, Denmark, Romania, 
USA, Estonia, Poland, Norway
Entity: wholesalers and exclusive 
representations, retail sale.

Established: 1992
Number of employees: 20
Annual turnover: PLN 5 M
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Novita S.A.

ul. Dekoracyjna 3
65-722 Zielona Góra

Tel. +48 68 456 15 00
Fax +48 68 456 13 51

novita@novita.com.pl
www.novita.pl

Rok założenia firmy: 1974
Liczba pracowników: 216
Roczny obrót: 87 mln zł

OPIS DZIAŁALNOŚCI:
Czołowy krajowy producent włóknin 
wytwarzanych w technologii:
• igłowania wodnego (równoległej – ‘parallel’ 

oraz krzyżowej ‘crosslapped’): medycznych, 
sanitarnych, gospodarczych 

• igłowania mechanicznego: odzieżowych, 
obuwniczych, głośnikowych, meblowych, 
gospodarczych, geowłóknin.

DESCRIPTION:
The leading Polish producer of nonwoven fabric 
made using the following technologies:
• hydrodynamic: medical, sanitary, house, 

applications,
• mechanical needling: clothing, footwear, 

speakers, furniture, house, geofibers.

PRODUKTY:
• Włókniny Novitex®, ściereczki i czyściwa
• Unitex®, włókniny obuwnicze i odzieżowe,
• geowłókniny: Geon, włóknina okrywowa
• Agrovita.

PRODUCTS:
• Novitex® non-woven fabric,
• Unitex® cloths, cleaners, clothing and 

footwear non-woven fabric,
• geofabric: Geon, Agrovita overlay fabric.

NAJWIĘKSI ODBIORCY:
• Polska, Niemcy, Austria, Szwajcaria, 

Holandia, Belgia, Szwecja, Finlandia, Francja, 
Hiszpania, Rosja, Portugalia, Włochy, 
Czechy, Słowacja, Wielka Brytania, Ukraina, 
Białoruś, Litwa, Łotwa, Estonia, Kanada, 
Stany Zjednoczone

NAGRODY, CERTYFIKATY, ISO:
• Certyfikat ISO 9001:2008
• Certyfikat ISEGA
• Atest PZH
• Certyfikat CE
• Certyfikat FSC® oraz PEFC™
• Skrzydła Biznesu 2011 i 2012 wyróżnienie 

w kategorii firma średnia
• Wyróżnienie Prezydenta Miasta Zielona Góra 

w kategorii „Przedsiębiorstwo produkcyjne 2009”
• Dyplom 2008 Filary Polskiej Gospodarki
• Złoty Medal Międzynarodowych Targów 

Ekologicznych Poleko 2000 za Geowłókninę Gear

AWARDS, CERTIFICATES, ISO:
• Certificate ISO 9001:2008
• ISEGA Certificate
• PZH Certificate
• CE Certificates
• Certificates FSC® and PEFC™
• Skrzydła Biznesu 2011 and 2012 in the Medium 

Business Category Award
• President of Zielona Góra award in “The 

Production Plant 2009” category
• Pillars of Polish Economy 2008
• Gold Medal at the International Ecological Fair 

Poleko 2000 for Geon geofibers

MOST IMPORTANT CLIENTS:
Countries: Poland, Germany, Austria,
Switzerland, The Netherlands, Belgium,
Sweden, Finland, France, Spain, Russia,
Portugal, Italy, The Czech Republic, Slovakia,
The United Kingdom, Ukraine, Belarus,
Lithuania, Latvia, Estonia, Canada, USA.

Established: 1974
Number of employees: 216
Annual turnover: PLN 87 M
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POLTOPS Sp. z o.o. 

ul. Dworcowa 45
68-100 Żagań
Tel. +48 68 477 51 01

marketing@poltops.pl
www.poltops.pl

Rok założenia firmy: 2004
Liczba pracowników: 55
Roczny obrót: 8,76 mln zł

OPIS DZIAŁALNOŚCI:
Poltops Sp. z o.o. specjalizuje się 
w kompleksowym przetwórstwie wełny owczej 
oraz innych naturalnych surowców.(pranie, 
zgrzeblenie, czesanie, barwienie, paletowanie. 
Produkujemy naturalne, wieloskładnikowe 
nawozy organiczne oraz nawozy roślinne oraz 
w 100 % biodegradowalne włókniny ogrodnicze.

DESCRIPTION:
Poltops Sp. z o.o. specialises in the 
comprehensive sheep wool and other natural 
raw materials processing (washing, carding, 
worsting, colouring, palletizing). We manufacture 
natural multi-ingredient organic fertilisers and 
plant fertilisers and 100% biodegradable garden 
nonwoven.

PRODUKTY:
• Wełna prana
• Taśma zgrzeblona
• Wooliny – czesanka
• Filce
• Włókniny
• Wooliny Garden
• BIO-NAWOZY
• pranie wełny
• zgrzeblenie wełny
• czesanie wełny
• barwienie wełny

PRODUCTS:
• Washed wool
• Carded belt
• Wooline – Worsted wool
• Fleece
• Nonwoven
• Wooline Garden
• BIO-FERTILISERS
• Wool washing
• Wool carding
• Wool worsting
• Wool colouring

NAJWIĘKSI ODBIORCY:
Kraj: Polska, kraje Unii Europejskiej 

NAGRODY, CERTYFIKATY, ISO:
• Certyfikat „MORATEX”
• Certyfikat „Przyjazny dla człowieka”
• Certyfikat WOOLMARK

AWARDS, CERTIFICATES, ISO:
• MORATEX” Certificate
• „Human friendly” Certificate
• WOOLMARK Certificate

MOST IMPORTANT CLIENTS:
Country: Poland, the European Union countries

Established: 2004
Number of employees: 55
Annual turnover: PLN 8,76 M
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SYNTHETIC MATERIALS AND GLASS-MAKING 

PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH
I PRZEMYSŁ SZKLARSKI
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AMOKNA 
B. SZYMKOWIAK 
Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Podmiejska 21a
66-400 Gorzów Wielkopolski
Tel. +48 95 727 85 61
Fax +48 95 727 85 62

info@amokna.eu
www.amokna.pl

Rok założenia firmy: 2000
Liczba pracowników: 136
Roczny obrót: 36 mln zł

OPIS DZIAŁALNOŚCI:
Firma zajmuje się produkcją okien i drzwi 
PVC oraz aluminium. AMOKNA to marka 
rodzinna, która powstała w Polsce pod koniec 
lat 90-tych i systematycznie zdobywała 
zaufanie polskich oraz zagranicznych klientów. 
Atutem współpracy z nami jest pewność 
dobrego wyboru. Stawiamy na wysoko 
wykwalifikowanych pracowników zarówno 
technologów i doradców klienta, ale także 
doskonale wyszkoloną i doświadczoną kadrę 
produkcyjną. Obecnie produkcja odbywa się 
w nowoczesnym i doskonale wyposażonym 
zakładzie w Skwierzynie. Dzięki temu możemy 
zaoferować produkt idealnie dopasowany do 
potrzeb oraz perfekcyjną jakość wykonania.

DESCRIPTION:
The Company manufactures PVC and 
aluminium windows and doors. AMOKNA 
is a family brand established in Poland at the 
end of the 90’s of the 20th c. It has gained the 
trust of Polish and foreign customers gradually. 
The strong point of cooperating with us 
is the certainty of a good choice. 
We hire highly qualified employees, 
technologists and customer assistants, as 
well as perfectly trained and experienced 
manufacturing employees. Currently, 
manufacturing takes place in a modern and very 
well-equipped plant in Skwierzyna. Therefore, 
we are able to offer an ideally customised 
product with a perfect performance quality.

PRODUKTY:
• Okna, drzwi PVC na systemach Aluplast 

i Veka,
• Konstrukcje aluminiowe na systemach 

Aliplast i Aluprof, parapety, rolety oraz bramy 
garażowe.

PRODUCTS:
• PVC windows and doors in Aluplast and Veka 

systems, aluminium structures in Aliplast
• Aluprof systems, windowsills, roller-blinds and 

garage doors.

NAJWIĘKSI ODBIORCY:
Kraje: Polska, Niemcy, Kanada, Holandia, 
Szwecja.

MOST IMPORTANT CLIENTS:
Country: Poland, Germany, Canada, the 
Netherlands, Sweden.

Established: 2000
Number of employees: 136
Annual turnover: PLN 36 MLN
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Faurecia
Gorzów S.A.

ul. Szczecińska 31
66-400 Gorzów 
Wielkopolski
Tel. +48 95 72 19 304
Fax +48 95 72 19 309

www.faurecia.com

Rok założenia firmy: 2002
Liczba pracowników: 1660
Roczny obrót: 975 mln zł

OPIS DZIAŁALNOŚCI:
Grupa Faurecia jest szóstym światowym 
dostawcą sprzętu motoryzacyjnego. W Polsce 
Faurecia jest obecna od 19 lat i posiada 5 firm. 
Firma Faurecia Gorzów S.A. to dwa zakłady 
produkcyjne wybudowane w 2003 i 2012 roku 
w systemie greenfield w Kostrzyńsko-Słubickiej 
Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

DESCRIPTION:
The Faurecia Group is the sixth biggest supplier 
of automotive equipment in the world. Faurecia 
Poland consists five companies and has been 
present in our country for 19 years now. 
Faurecia Gorzow S.A. comprises two production 
plants, built in 2003 and 2012 as greenfield 
projects in the Kostrzyn-Slubice SEZ.

PRODUKTY:
Deski rozdzielcze, panele drzwiowe.

PRODUCTS:
Dashboards, door panels.

NAGRODY, CERTYFIKATY, ISO:
• ISO TS 16949
• ISO 14001
• Ford Q1
• Kamerton Innowacyjności 2008 r.
• Pracodawca Organizator Pracy Bezpiecznej 

2010 r.
• Perła Polskiej Gospodarki 2012 r. – kategoria 

Duże Perły

AWARDS, CERTIFICATES, ISO:
• ISO TS 16949
• ISO 14001
• Ford Q1
• Kamerton 2008 Innovation Award
• H&S Aware Employer 2010
• Pearl of Polish Economy 2012 – Large Pearls 

category

Established: 2002
Number of employees: 1660
Annual turnover: PLN 975 M
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FAZ s.c.
Andrzej Ficner,
Zbigniew Ficner
Wrociszów 47D
67-100 Nowa Sól
Tel. +48 68 355 56 71
Fax +48 68 355 54 78

faz@faz.pl
www.faz.pl

Rok założenia firmy: 1991
Liczba pracowników: 10
Roczny obrót: 1,5 mln zł

OPIS DZIAŁALNOŚCI:
Produkcja figur dekoracyjnych z tworzywa 
sztucznego oraz laminatów, internetowa 
sprzedaż figur.

DESCRIPTION:
Production of decorative figures made of 
synthetic materials and laminate, online shop 
with product catalog.

PRODUKTY:
Figury reklamowe, figury sakralne, postacie 
ludzkie, mikołaje, aniołki, dinozaury, słonie, 
żyrafy, nosorożce, tygrysy, krokodyle, renifery, 
koty, psy, konie, krowy, ryby, owce, kozy, 
świnie, krety, ptaki, sarny, jelenie, lisy, żółwie, 
żaby, bałwany, lody, krasnale, koszyki, wazony, 
kolumny.

PRODUCTS:
Advertising figures, figures of saints, human 
figures, Santa Claus, angels, dinosaurs, 
elephants, giraffes, rhinos, tigers, crocodiles, 
reindeers, cats, dogs, horses, cows, fish, sheep, 
goats, pigs, moles, birds, deers, roe deers, foxes, 
turtles, frogs, snowmen, icecreams, dwarves, 
baskets, vases, columns.

NAJWIĘKSI ODBIORCY:
Kraj: cała Europa
Podmiot: hurtownie, sklepy.

MOST IMPORTANT CLIENTS:
Countries: all over Europe.
Companies, Institutions: retailers, shops.

Established: 1991
Number of employees: 10
Annual turnover: PLN 1,5 M
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Marba Sp. z o.o. Sp. k.

Zielona Góra - Racula
ul. Głogowska 10a
66-004 Zielona Góra
Tel. +48 68 451 23 00 
fax +48 68 451 23 12

office@emarba.com
www.emarba.com

Rok założenia firmy: 2007
Liczba pracowników: 200
Roczny obrót: 120 mln zł

OPIS DZIAŁALNOŚCI:
Marba to firma rodzinna z polskim kapitałem, 
działa na rynku od 2007 roku. Z sukcesem 
współpracuje z największymi światowymi 
sieciami handlowymi. Nasze produkty są 
dostępne w 46 krajach na różnych kontynentach. 
Jesteśmy producentem szerokiej gamy chemii 
gospodarczej, odświeżaczy powietrza oraz 
kosmetyków, głównie w kategorii kosmetyków 
kąpielowych oraz pielęgnacyjnych.

DESCRIPTION:
Marba is a family company with Polish capital. 
It has been operating on the market since 2007. 
It successfully cooperates with the largest 
global retail chains. Our products are available 
in 46 countries on various continents. We are 
a manufacturer of a wide range of household 
chemicals, air fresheners and cosmetics, mainly 
in the field of bath and beauty cosmetics 
(e.g. lip balms).

PRODUKTY:
Firma Marba jest producentem własnych 
marek dla polskich i zagranicznych partnerów. 
Specjalizujemy się w personalizacji produktów:
• do zmywarek: tabletki, nabłyszczacz, sól, 

czyścik, żel do prania,płyn do płukania tkanin, 
perfumy do prania

• do pralek: tabletki i kapsułki do prania, 
odplamiacz, czyścik do pralki

• do kąpieli: kapsułki, kule, tabletki, sole
• odświeżacze powietrza: w kryształkach, 

w perełkach, w płynie
• kosmetyki : musy do ciała, peelingi,balsamy,
• inne: płyn do czyszczenia podłóg, 

płyn do spryskiwaczy, środki czystości: 
kuchnia, łazienka, uniwersalne, szkło i szyby.

PRODUCTS:
Marba manufactures goods under Polish and 
foreign partners’ privates labels.
We specialize in personalization of:
• dishwasher products:  tablets, shine finish, 

salt, cleaner
• washing machine products: laundry tablets, 

capsules, stain remover, washing machine 
cleaner, laundry gel,softener,laundry perfums

• bath products: capsules, bath bombs, tablets, salt
• air fresheners: in a form of crystals and pearls, 

in liquid
 • cosmetics: body scrubs, shower mousses, 

body lotions
• other products: floor cleaners, liquid for 

sprayers, household cleaners for: kitchen, 
bathroom, multi-surface, glass & window.

Established: 2007
Number of employees: 200
Annual turnover: PLN 120 M

NAJWIĘKSI ODBIORCY:
Kraj: cała Europa
Podmiot: hurtownie, sklepy.

MOST IMPORTANT CLIENTS:
Countries: all over Europe.
Companies, Institutions: retailers, shops.
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Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe 
Masterchem
M. Wiśniewski, 
P. Wasilewski
Spółka Jawna 

Przylep, ul. Solidarności 86 d
66-015 Zielona Góra
Tel. +48 68 324 08 56
Fax +48 68 324 08 57

info@mch.com.pl
www.mch.com.pl 
www.esklep.mch.com.pl

Rok założenia firmy: 1999
Liczba pracowników: 191
Roczny obrót: 143,7 mln zł

OPIS DZIAŁALNOŚCI:
Jesteśmy firmą rodzinną oraz czołowym 
producentem opakowań, preform PET i zamknięć 
do chemii gospodarczej, kosmetyków, artykułów 
spożywczych oraz wyrobów farmaceutycznych 
i suplementów diety. Stosujemy najnowsze 
technologie i rozwiązania informatyczne, aby 
oferowane przez nas wyroby były najwyższej jakość.

DESCRIPTION:
We are a family-owned company and a leading 
manufacturer of packaging, PET preforms and 
closures for household chemistry, cosmetics, 
foodstuff, pharmaceuticals and diet supplements. 
We apply state-of-the-art technologies and IT 
solutions, which make our products top quality.

PRODUKTY:
Butelki, słoiki, zamknięcia, preformy z tworzywa 
PET, różna gramatura i różna pojemność. Produkty 
transparentne i barwione. 

PRODUCTS:
Bottles, jars, closures, PET preforms, different 
grammage and capacity transparent and coloured 
products.

NAJWIĘKSI ODBIORCY:
Kraj: Polska, Europa

NAGRODY, CERTYFIKATY, ISO:
• Diamenty Forbesa: 2015, 2017,2018 - 

wyróżnienie; 2016 – III miejsce, 
• Forum Firm Rodzinnych 2019 (ranking miesięcznika 

Forbes): 1. miejsce w kat. firm z przychodem 
powyżej 1000 mln zł w woj. lubuskim 

• Gazele Biznesu: 2006-2008, 2013-2018 
• Art of Packaging: 2010 - „Perła wśród opakowań”; 

2012 - wyróżnienie za butelkę BU-0588 
• Orły Wprost 2018: Orzeł Tygodnika Wprost 

w kategorii Firma z największym średnim 
wzrostem zysku netto w latach 2012-2014

• Gepardy Biznesu: 2013,2016 
• Brylanty Polskiej Gospodarki: 2017 
• Polymers Prosperity dla najlepszych przetwórców 

tworzyw: 2015 

• ISO 9001:2015 
• ISO 15378:2015 - na produkcję opakowań dla 

branży farmaceutycznej 
• ISO 15593:2010 – na produkcję opakowań dla 

branży spożywczej 
• Certyfikat etyczny SMETA (Sedex Members 

Ethical Trade Audit) 6.0 w wersji cztery filary dla 
całej firmy

AWARDS, CERTIFICATES, ISO:
• Forbes Diamonds: 2015, 2017,2018 - award in ; 

2016 – 3rd place, 
• Family-owned Company Forum  2019 (Forbes 

ranking): 1st place in - owned companies with 
an income above PLN 100 mln in Lubuskie 
Voivodeship 

• Business Gazelle : 2006-2008, 2013-2018 
• Art of Packaging: 2010 - „A pearl of packaging”; 

2012 - award for BU 588 bottle 
• Wprost Eagles 2018: the Eagle of “Wprost” 

Weekly in the category with the highest average 
net profit increase in the years 2012-2014

• Business Leopard : 2013, 2016 
• Polish Economy Diamond: 2017 
• Polymers Prosperity for the best plastic 

processing companies: 2015 

• ISO 9001:2015 
• ISO 15378:2015 - Materials for direct packaging 

of medicinal products 
• ISO 15593:2010 – Designing, producing and selling 

plastic packaging and closures for the food industry. 
• SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit) 

Certificate v. 6 – 4 pillars (employment conditions, 
OHS, environment protection, responsible activity)

MOST IMPORTANT CLIENTS:
Countries: Poland, Europe

Established: 1999
Number of employees: 191
Annual turnover: PLN 143,7 M
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Poli-Eco
Tworzywa sztuczne 
Sp z o.o.
ul. Zwycięzców 7
68-200 Żary

Tel. +48 68 478 44 00
Fax +48 68 478 44 01
sekretariat@poli-eco.pl 
www.poli-eco.pl 

Rok założenia firmy: 1993
Liczba pracowników: 300
Roczny obrót: 75 mln zł

OPIS DZIAŁALNOŚCI:
Specjalizujemy się w przetwórstwie tworzyw 
sztucznych i produkcji wyrobów dla branży 
budowlanej i meblarskiej. Wiodącymi 
produktami są m.in. profile wykończeniowe i 
techniczne, obrzeża meblowe, granulaty oraz 
stolarka okienna.

DESCRIPTION:
”Poli-Eco Tworzywa Sztuczne” Sp. z o.o. is 
one of the largest European manufacturers 
of PVC finishing products. It was established 
thirty years ago and has been strengthening its 
market position every year.

PRODUKTY:
• Listwy przypodłogowe
• Listwy przyblatowe
• Obrzeża meblowe
• Granulaty i mieszanki suche z PVC
• Stolarka okienna i drzwiowa 

z PVC i aluminium
• Profile techniczne
• Podłogi z kompozytu tworzyw sztucznych SPC
• Systemy tarasowe z kompozytu tworzyw 

sztucznych WPC

PRODUCTS:
• Skirting boards
• Worktop profiles
• Edge bands
• Granulates and dry blends from PVC
• Windows and doors from PVC and aluminium
• Technical profiles
• SPC Floor
• WPC decking system

NAJWIĘKSI ODBIORCY:
• Leroy Merlin
• Bricoman
• Majster ABC
• Komfort

NAGRODY, CERTYFIKATY, ISO:
ISO:9001:2015

MOST IMPORTANT CLIENTS:
• Leroy Merlin
• Bricoman
• Majster ABC
• Komfort

AWARDS, CERTIFICATES, ISO:
ISO:9001:2015

Established: 1993
Number of employees: 300
Annual turnover: PLN 75 M
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Saint-Gobain Sekurit 
HanGlas Polska Ltd.
Oddział Sekurit 
Transport Division 
w Żarach

ul. Szklarska 27
68-200 Żary
Tel. +48 68 363 31 03
Fax +48 68 363 31 99

sekurit-zary@saint-gobain.com
www.saint-gobain.pl

Rok założenia firmy: 1904
Liczba pracowników: 750

OPIS DZIAŁALNOŚCI:
Zakład Saint-Gobain Innovative Materials 
Polska Sp. z o.o. Oddział Sekurit Transport 
Division w Żarach ma ponad stuletnią tradycję. 
Powstał w 1904 roku, a w skład Grupy 
Saint-Gobain wszedł w wyniku prywatyzacji 
w 1994 roku. Żarska fabryka jest częścią działu 
transportu marki Sekurit.
Produkowane są tam szyby oraz rozwiązania 
systemowe dla producentów autobusów, 
ciężarówek, kabin, pojazdów szynowych, 
pojazdów opancerzonych, samochodów 
dostawczych oraz samochodów osobowych. 
Polski zakład Saint-Gobain Oddział Sekurit 
Transport Division jest dostawcą oszklenia 
dla największych producentów pojazdów 
transportowych w Europie.

DESCRIPTION:
Saint-Gobain Innovative Materials Poland 
Sekurit Transport Division Plant in Żary hasan 
over century-long tradition. It has been 
established in 1994 but its story starts in 1904 
as the Window Glassworks in Kunice has been 
created. Plant in Żary is a part of the transport 
division of Sekurit brand.
In the plant, windows and system solutions 
for manufacturers of buses, trucks, cabs, rail 
vehicles, armored vehicles, vans and passenger 
cars are being produced. Plant in Żary is the 
glazing supplier for the biggest manufacturers 
of transport vehicles in Europe.

PRODUKTY:
Szyby płaskie, szyby gięte, szyby laminowane,
szyby izolowane, szyby hartowane.

PRODUCTS:
Rat glass, bent glass, laminated glass,
isolated glass, tempered glass.

NAJWIĘKSI ODBIORCY:
Podmiot: Daimler, Bombardier, Siemens,
MAN, EvoBus, Iveco, Agco, Volvo.

NAGRODY, CERTYFIKATY, ISO:
• Certyfikat ISO 9001
• Certyfikat ISO 14001/EN
• Certyfikat TS 16949
• Certyfikat OHSAS 18001
• Certyfikat IRIS
• Nagroda Państwowej Inspekcji Pracy w XVIII 

edycji konkursu: Pracodawca organizator 
pracy bezpiecznej”

MOST IMPORTANT CLIENTS:
Companies: Daimler, Bombardier, Siemens,
MAN, EvoBus, Iveco, Agco, Volvo.

AWARDS, CERTIFICATES, ISO:
• BISO 9001 Certification
• ISO 14001/EN Certification
• TS 16949 Certification
• OHSAS 18001 Certification
• IRIS Certification
• Award from the Polish State Labour
• Inspectorate in the 18th edition of the 

competition “Employer-Organiser of Safe 
Workplace”

Established: 1904
Number of employees: 750
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Technochem S.C.

ul. Przyszłości 15
67-100 Nowa Sól
Tel. +48 68 356 12 46
Fax +48 68 356 12 46

technochem@technochem.
com.pl
www.technochem.com.pl

Rok założenia firmy: 1995
Liczba pracowników: 10
Roczny obrót: 1 mln zł

OPIS DZIAŁALNOŚCI:
Firma Technochem to gwarancja otrzymania 
wysokiej jakości produktów, wykonanych 
według indywidualnych projektów.
Wieloletnie doświadczenie pozwala spełniać 
oczekiwania każdego Klienta.

DESCRIPTION:
When ordering with Technochem, you are 
guartaneed a high-quality tailor-made products. 
Many years of experience means that we are 
able to meet the needs of the most demanding 
clients.

PRODUKTY:
Ściany wspinaczkowe, zjeżdżalnie, elementy
wyposażenia placów zabaw, podzespoły
produktów w przemyśle motoryzacyjnym.

PRODUCTS:
Climbing walls, slides, playground equipment,
products for automotive industry.

NAJWIĘKSI ODBIORCY:
Kraj: Polska, Niemcy.

NAGRODY, CERTYFIKATY, ISO:
• Najciekawszy produkt Extreme Sport 2003 

Wrocław
• Najlepszy produkt targowy w kategorii 

Wyposażanie Obiektów Sportowych II 
Miejsce Warszawa 2004

• Najlepszy produkt targowy w kategorii 
Sportów Ekstremalnych – Skok Adrenaliny, 
Wrocław 2006

MOST IMPORTANT CLIENTS:
Countries: Poland, Germany.

AWARDS, CERTIFICATES, ISO:
• Extreme Sport 2003 Wrocław Most 

Interesting Product
• Second prize: the Most Interesting Sport 

Facilities Equipment Warszawa 2004
• The Most Interesting Extreme Sports Product, 

Adrenaline Rush Wrocław 2006

Established: 1995
Number of employees: 10
Annual turnover: PLN 1 M
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Zakłady Przemysłu 
Chemicznego 
Spółdzielnia Pracy 
„GUMOPLAST”

ul. Magazynowa 1
69-200 Sulęcin
Tel. +48 95 755 24 11 do 15
Fax +48 95 755 24 14

biuro@gumoplast.pl
www.gumoplast.pl

Rok założenia firmy: 1958
Liczba pracowników: 66
Roczny obrót: 10 mln zł

OPIS DZIAŁALNOŚCI:
Produkcja wyrobów gumowych. Około
60% naszej produkcji stanowi eksport.

DESCRIPTION:
Chemical Production Plants „GUMOPLAST”
Cooperative offers rubber products, about
60% of which are sold outside Poland.

PRODUKTY:
Płyty gumowe uszczelniające: SBR, NBR, CR, 
EPDM, TRUDNOŚCIERALNE.
Wykładziny gumowe ryflowane: DROBNY 
RYFEL, SZEROKI RYFEL.

PRODUCTS:
Rubber boards used in sealing: SBR, NBR, CR, 
EPDM, durable.
Rubber floor coverings with burrs: NARROW
BURR, BROAD BURRS.

NAJWIĘKSI ODBIORCY:
Kraj: Francja, Czechy, Niemcy, Słowenia,
Benelux, kraje Arabskie.

MOST IMPORTANT CLIENTS:
Countries: France, The Czech Republic,
Germany, Slovenia, The Benelux countries,
The Arab State countries.

Established: 1958
Number of employees: 66
Annual turnover: PLN 10 M



PRZEMYSŁ KOSMETYCZNY

COSMETICS INDUSTRY
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AM HOŁOŁUB

Mielno 18c
68-132 Przewóz
Tel. +48 668 241 454 

kontakt@cocoglam.pl 
www.cocoglam.pl
www.cocoglam.eu

Rok założenia firmy: 2014
Liczba pracowników: <10
Roczny obrót: 2 mln zł

OPIS DZIAŁALNOŚCI:
Firma sprzedaje naturalne kosmetyki. 
Głównymi kosmetykami są peelingi do ciała 
i produkty do wybielania zębów.

DESCRIPTION:
The Company sells natural cosmetics. The main 
cosmetics are body scrubs and teeth whitening 
products.

PRODUKTY:
Coco Glam Activated Organic Charcoal
Coco Glam Coconut Body Scrub
Coco Glam Teeth Whitening Kit 

PRODUCTS:
Coco Glam Activated Organic Charcoal
Coco Glam Coconut Body Scrub
Coco Glam Teeth Whitening Kit 

NAJWIĘKSI ODBIORCY:
Kraj: Polska 
Podmiot: SUPER-PHARM

MOST IMPORTANT CLIENTS:
Countries: Poland
Entity: SUPER-PHARM

Established: 2014
Number of employees: < 10
Annual turnover: PLN 2 M

NAGRODY, CERTYFIKATY, ISO:
Każdy kosmetyk posiada raport bezpieczeństwa 
oraz wpis do CPNPC. 

AWARDS, CERTIFICATES, ISO:
Each cosmetic has a safety report and a CPNPC 
record.
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SILCARE
Spółka z o.o. sp. k.

ul. Kostrzyńska 1
66-400 Gorzów Wlkp.
Tel. +48 95 722 00 00

sekretariat@silcare.com 
www.nails.silcare.com

Rok założenia firmy: 2004
Liczba pracowników: 500
Roczny obrót: 52,8 mln zł

OPIS DZIAŁALNOŚCI:
Silcare sp. z o.o. sp. k. to polska 
firma specjalizująca się w produktach 
światłoutwardzalnych oraz kosmetykach do 
pielęgnacji ciała, dłoni, stóp i włosów dla 
kobiet i mężczyzn. Działamy na światowym 
rynku kosmetycznym od 2004 roku. Nasze 
produkty docierają do krajów na całym 
świecie: znajdziesz je w całej Europie, Ameryce 
Północnej i Południowej oraz w Azji.

DESCRIPTION:
Silcare sp. z o.o. sp. k. is a Polish company 
specializing in light-cured products as well as 
body, hand, foot and hair care products for 
women and men. We have been operating on 
the global cosmetics market since 2004. Our 
products reach customers in many countries all 
over the world: you can find them in the entire 
Europe, North and South America and Asia.

PRODUKTY:
Hybrydy, żele UV i LED, akryle, lakiery i 
odżywki do paznokci, produkty do pielęgnacji 
twarzy, włosów, ciała, dłoni i stóp, akcesoria i 
urządzenia.

PRODUCTS:
Hybrid, UV and LED gels, acrylics, nail polishes 
and conditioners, face, hair, body, hand and 
foot care, accessories and equipment.

NAJWIĘKSI ODBIORCY:
Eksport stanowi 70% naszej sprzedaży. Swoje 
produkty wysyłamy do 120 krajów na całym 
świecie.

MOST IMPORTANT CLIENTS:
Export of goods constitutes 70% of our sales. 
We ship our products to 120 countries all over 
the world.

Established: 2004
Number of employees: 500
Annual turnover: PLN 52,8 M

NAGRODY, CERTYFIKATY, ISO:
• Jakość produkcji wg normy ISO 22716,
• Certyfikat EAC,
• Cosmoprof Asia Awards 2018 w kategorii 

produkt do paznokci,
• Nagroda Złoty Lotos 2019,
• Nagrody Qltowy Kosmetyk 2018 i 2019,
• Nagroda Gospodarcza Marszałka 

Województwa Lubuskiego.

AWARDS, CERTIFICATES, ISO:
• ISO 22716 Good Manufacturing Pratices,
• EAC Certificate,
• Cosmoprof Asia Awards 2018 for nail 

product,
• Złoty Lotos 2019 award,
• Qltic Cosmetic 2018 and 2019 Awards,
• Economic Award of the Marshal of the 

Lubuskie Voivodeship.
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BRANŻA BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNA, PRODUKCJA 
MASZYN I URZĄDZEŃ ORAZ PRZETWÓRSTWO METALI

CONSTRUCTION INDUSTRY, MACHINE
AND EQUIPMENT PRODUCTION AND METALWORKING
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Alpodach Sp. z o.o.

ul. Witosa 29
68-200 Żary

Tel. +48 68 470 49 95

alpodach@alpodach.pl
www.fabrykadachow.com

Rok założenia firmy: 1982
Liczba pracowników: 30
Roczny obrót: 5,7 mln zł

OPIS DZIAŁALNOŚCI:
Firma Alpodach powstała w 1982 roku, 
specjalizuje się w produkcji metalowych pokryć 
dachowych, metalowych systemów rynnowych, 
palet, opakowań drewnianych oraz konstrukcji 
technologią CNC.

DESCRIPTION:
The Alpodach company was established in 
1982 and specializes in the production of 
metal roofing, metal gutter systems, pallets, 
wooden packaging and structures using CNC 
technology.

PRODUKTY:
System rynnowy, obróbki blacharskie, 
konstrukcje drewniane, więźba dachowa, 
wiązary, domy szkieletowe, palety, opakowania 
przemysłowe,  opakowania dla branży 
spożywczej i alkoholowej.

PRODUCTS:
Gutter system, flashing, wooden structures, 
roof truss, trusses, frame houses, pallets, 
industrial packaging, packaging for the food and 
alcohol industry.

NAJWIĘKSI ODBIORCY:
Hurtownie budowlane, sieci handlowe, 
producenci alkoholi.

MOST IMPORTANT CLIENTS:
Largest recipients: construction wholesalers, 
retail chains, alcohol producers.

Established: 1982
Number of employees: 30
Annual turnover: EUR 5,7 M

NAGRODY, CERTYFIKATY, ISO:
Nasze Dobre Lubuskie 2015

AWARDS, CERTIFICATES, ISO:
Nasze Dobre Lubuskie 2015



60

AMP Ltd.

Chociule 36D
66-200 Świebodzin

Tel. +48 68 382 26 64
Fax +48 68 382 26 40

info@amphtt.com
www.amphtt.com

Rok założenia firmy: 2004
Liczba pracowników: 35
Roczny obrót: 25 mln euro

OPIS DZIAŁALNOŚCI:
Budowa i dostawa urządzeń do obróbki 
cieplnej i cieplnochemicznej stali oraz 
myjących odtłuszczających. AMP wdraża nowe 
technologie hybrydowe, nano technologie oraz 
technologie recyklingu odpadów organicznych 
i niebezpiecznych.

DESCRIPTION:
Construction and supply of equipment for 
heat treatment, thermo-chemical treatment, 
degreasing of steel. AMP implements new 
hybrid technologies, nano technologies and 
recycling technologies of organic waste and 
hazardous.

PRODUKTY:
Technologie i urządzenia do procesów obróbki 
cieplnej, cieplno chemicznej w tym nawęglania 
LPC, azotowania LPN oraz procesów 
hybrydowych PVD. Oferujemy nowoczesne 
piece próżniowe, atmosferyczne, do topienia 
i odlewania w próżni.

PRODUCTS:
Technologies and equipment for heat treatment 
and thermochemical treatment including 
LPC carburizing, nitriding LPN and hybrid 
PVD processes . We provide modern vacuum 
furnaces, atmospheric and melting and casting 
in a vacuum.

NAJWIĘKSI ODBIORCY:
Kraj: Polska, Wielka Brytania, Czechy, Bułgaria, 
Niemcy, Rosja.
Podmiot: przemysł lotniczy, narzędziowy, 
medyczny, zbrojeniowy oraz motoryzacyjny.

MOST IMPORTANT CLIENTS:
Export of goods constitutes 70% of our sales. 
We ship our products to 120 countries all over 
the world.

Established: 2004
Number of employees: 35
Annual turnover: EUR 25 M

NAGRODY, CERTYFIKATY, ISO:
• 1509001:2008
• Złoty Medal na targach Kieleckich 2012
• Złoty Medal na targach Kieleckich 2013
• Wyróżnienie na targach Kieleckich 2012
• Złoty Medal na targach Kieleckich 2014

AWARDS, CERTIFICATES, ISO:
• ISO: ISO 9001:2008
• Gold Medal of the Kielce Trade Fair 2012
• Gold Medal of the Kielce Trade Fair 2013
• Honorary mention at the Kielce Fair 2012
• Gold Medal of the Kielce Trade Fair 2014
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BAPRO-MET

Błotnica 1
66-540 Stare Kurowo
Tel. +48 95 763 92 35
Fax +48 95 763 92 34

jmuzyka@bapro-met.com.pl
ppaluta@bapro-met.com.pl
www.bapro-met.com.pl

Rok założenia firmy: 1997
Liczba pracowników: 100
Roczny obrót: 4,7 mln euro

OPIS DZIAŁALNOŚCI:
Firma Bapro-Met Sp. z o.o. funkcjonuje 
na rynku gospodarczym od ponad 20 lat, 
wykonując usługi spawalnicze i obróbkę metalu. 
Specjalizujemy się w produkcji elementów do 
łóżek rehabilitacyjnych i lekkich konstrukcji 
metalowych. W 2014 r. rozszerzyliśmy zakres 
oferowanych usług o śrutowanie i malowanie 
proszkowe. Od początku 2020 roku oferujemy 
również cięcie laserem. 

DESCRIPTION:
Bapro-Met Sp. z o.o. has been present in 
the market for over 20 years as a provider of 
welding and metal processing services. We 
specialise in the production of components 
for rehabilitation beds, and lightweight metal 
structures. In 2014, we widened our range of 
services to include shot-blasting and powder 
coating. From 2020 we also offer laser cutting.

PRODUKTY:
Konstrukcje i elementy stalowe do łóżek 
szpitalnych i rehabilitacyjnych, osłony 
grzejników, elementy stalowe według 
dokumentacji klienta.

PRODUCTS:
Steel structures and components for hospital 
and rehabilitation beds, heater covers, 
steel components based on the client’s 
specifications.

NAJWIĘKSI ODBIORCY:
Kraj: Niemcy.
Podmiot: Wissner-Bosserhoff GmbH

MOST IMPORTANT CLIENTS:
Countries: Germany.
Companies, Institutions: Wissner-
Bosserhoff GmbH.

Established: 1997
Number of employees: 100
Annual turnover: EUR 4,7 M

NAGRODY, CERTYFIKATY, ISO:
• Certyfikat Wiarygodności Biznesowej za rok 

2011
• ISO9001:2015
• Od 30 września 2010 r. nieprzerwanie 

uczestniczy

AWARDS, CERTIFICATES, ISO:
• Certificate of Business Credibility in 2011
• ISO 9001:2015
• Since 30 September 2010, regular 

participation in “Rzetelna Firma” programme



62

BENIMET

ul. Prosta 8
66-470 Kostrzyn nad Odrą
Tel. +48 95 752 11 79

benimet@benimet.pl
www.benimet.pl

Rok założenia firmy: 2000
Liczba pracowników: 65
Roczny obrót: 5 mln zł

OPIS DZIAŁALNOŚCI:
Zajmujemy się produkcją ogrodzeń kutych, 
sprzedażą bram garażowych. Oferujemy 
także automatykę do bram przesuwnych 
i skrzydłowych.

DESCRIPTION:
We produce wrought iron fencing and sell 
garage gates. We also provide automation 
systems for sliding and swing gates.

PRODUKTY:
Ogrodzenia kompozytowe WPC, bramy 
panelowe Kómapan, ogrodzenia metalowe, 
panele ogrodzeniowe.

PRODUCTS:
WPC composite fencing, Komapan panel gates, 
metal fencing, fencing panels.

NAJWIĘKSI ODBIORCY:
Kraj: Niemcy.
Podmiot: Klient indywidualny.

MOST IMPORTANT CLIENTS:
Countries: Germany.
Companies: private customers.

Established: 2000
Number of employees: 65
Annual turnover: PLN 5 M
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BEWA Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Przemysłowa 16
67-300 Szprotawa
Wiechlice
Tel. +48 68 376 77 33
Tel. +48 68 376 43 52
Fax +48 68 376 33 99

bewa@bewa.com.pl
www.bewa.com.pl

Rok założenia firmy: 1993
Liczba pracowników: 80
Roczny obrót: 20 mln zł

OPIS DZIAŁALNOŚCI:
Od początku swojej działalności firma BEWA 
specjalizuje się szeroko rozumianą prefabrykacją 
żelbetową. Sukcesywnie wprowadzamy do 
produkcji nowoczesne produkty związane 
z prefabrykacją ciężką. Nasze produkty 
cechują się wysoką innowacyjnością i znajdują 
zastosowanie w każdym miejscu, gdzie liczy 
się nie tylko wygląd ale także funkcjonalność 
i nowoczesność zastosowanych rozwiązań. 
Oferowane przez nas produkty gwarantują 
wysoką jakość, estetykę oraz i trwałość na 
wiele lat wpisując się idealnie w środowisko, 
w którym zostały zainstalowane.

DESCRIPTION:
ince the beginning of its activity, BEWA has 
been specialising in the widely-understood 
ferroconcrete prefabrication. We launch new 
products connected with heavy prefabrication 
gradually. Our products are characteristic for 
a high innovativeness level and they may be 
used in any place where not only appearance 
but also the functionality and modernity 
of the solutions applied are important. Our 
products guarantee top quality, aesthetics and 
durability for many years, fitting the installation 
environment perfectly.

PRODUKTY:
Nowoczesne, energooszczędne, szybkie 
w montażu domy prefabrykowane 
z betonu. Wysoka odporność na warunki 
atmosferyczne, swoboda w aranżacji 
w budynku, funkcjonalność. Obudowy 
pojemników na odpady CITY i HOME pozwalają 
ukryć nieestetyczne kontenery na śmieci. 
Zastosowanie zarówno w gospodarstwach 
domowych jak i w budynkach wielorodzinnych.

PRODUCTS:
Modern, energy saving, quick at installation 
prefabricated concrete houses. High resistance 
to atmospheric conditions, freedom of décor 
in a building, functionality. CITY and HOME 
waste container enclosures allow to hide 
non-aesthetic waste containers. Used both in 
households and in multi-family houses.

NAJWIĘKSI ODBIORCY:
Kraj: Dania, Szwecja, Finlandia, Norwegia, Niemcy.
Podmiot: Deweloperzy, Spółdzielnie 
mieszkaniowe/osiedlowe, Projektanci, Firmy 
komunalne (prywatne/publiczne), osoby prywatne.

MOST IMPORTANT CLIENTS:
Country: Denmark, Sweden, Finland, Norway, 
Germany.
Entity: Developers, Residential/housing estate 
cooperatives, Designers, Municipal companies 
(private/public), private persons.

Established: 1993
Number of employees: 80
Annual turnover: PLN 20 M

NAGRODY, CERTYFIKATY, ISO:
• Znak CE

AWARDS, CERTIFICATES, ISO:
• CE mark
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Centrum Komina
Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Osadnicza 35
65-001 Zielona Góra
Tel. +48 68 323 71 90
Fax +48 68 323 76 60

kominki@centrumkomina.pl
kominy@centrumkomina.pl
kontakt@franko.pl
www.kominki.fm
www.franko.pl
www.kominy-niko.pl

www.kaminzentrum-niko.de
www.franko-steinwelt.de
www.schornsteine-niko.com

www.chimneys-niko.com
www.fireplaces-niko.com

Rok założenia firmy: 2000
Liczba pracowników: 60
Roczny obrót: 18 mln zł

OPIS DZIAŁALNOŚCI:
Produkcja, sprzedaż, montaż kominków, 
systemów kominowych oraz produktów ze 
spieków kwarcowych i kamienia naturalnego. 

DESCRIPTION:
Manufacturing, selling and installing fireplaces, 
chimney systems, quartz sinter and natural 
stone products.

PRODUKTY:
Kominki, kominy, blaty kuchenne i meblowe, 
elewacje wentylowane i klejone ze spieków 
kwarcowych, fronty kuchenne ze spieków 
kwarcowych, okładziny ścienne i podłogowe ze 
spieków kwarcowych. 

PRODUCTS:
Fireplaces, chimneys, kitchen and furniture 
tops, ventilated and quartz sinter adhesive 
facades, quartz sinter kitchen fronts, wall and 
floor cladding from quartz sinters.

NAJWIĘKSI ODBIORCY:
Kraj: Niemcy.

NAGRODY, CERTYFIKATY, ISO:
Nasze produkty postarają niezbędne certyfikaty 
dopuszczające do obrotu w Unii Europejskiej. 
Posiadamy także narodowe, niemieckie, 
dopuszczenie na nasze systemy kominowe 
NIKO. Otrzymaliśmy wiele nagród podczas 
imprez wystawienniczych.

MOST IMPORTANT CLIENTS:
Countries: Germany.

Established: 2000
Number of employees: 60
Annual turnover: PLN 18 M

AWARDS, CERTIFICATES, ISO:
Our products have the necessary certificates 
permitting them to be marketed in the 
European Union. We also hold the national 
German approval for our NIKO chimney 
systems. We have received many awards at 
exhibitions.
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Ekoenergetyka-Polska 
Sp. z o.o.

Nowy Kisielin 
ul. A. Wysockiego 8
66-002 Zielona Góra
Tel. +48 68 328 20 68
Fax +48 68 328 20 68

contact@ekoenergetyka.com.pl
www.ekoenergetyka.com.pl

Rok założenia firmy: 2013
Liczba pracowników: 250
Roczny obrót: 65 mln zł

OPIS DZIAŁALNOŚCI:
Produkujemy stacje ładowania dla samochodów 
i autobusów elektrycznych. Współpracujemy 
z największymi producentami: Solaris, VDL, Bolloré, 
Linkker Bus, Temsa oraz z operatorami transportu 
m.in: MZA Warszawa, VHH Hamburg-Holstein, 
TMB Barcelona, HKL Helsinki, RATP Paryż, 
Stadtwerke München SWM

DESCRIPTION:
We manufacture charging stations for cars and 
electric buses. We cooperate with the largest 
manufacturers: Solaris, VDL, Bolloré, Linkker 
Bus, Temsa and with public transport providers, 
including: MZA Warszawa, VHH Hamburg-
Holstein, TMB Barcelona, HKL Helsinki, RATP Paris, 
Stadtwerke München SWM.

PRODUKTY:
Szybkie stacje ładowania wysokiej mocy 
dla samochodów i autobusów elektrycznych, 
personalizowane rozwiązania dla miast i klientów 
detalicznych, kompleksowa obsługa wdrożeń 
infrastruktury ładowania, serwis, oprogramowanie do 
zarządzania stacjami ładowania.

PRODUCTS:
Fast charging stations of high power for electric 
cars and electric buses, personalised solutions for 
cities and retail clients, comprehensive service 
of charging infrastructure implementation, 
maintenance, software for management of charging 
stations.

NAJWIĘKSI ODBIORCY:
Kraj: Niemcy, Szwecja, Norwegia, Francja, Polska.

Podmiot: VHH Hamburg-Holstein, MZA Warszawa, 
MZK Zielona Góra, Stadtwerke München SWM, 
RATP Paryż.

NAGRODY, CERTYFIKATY, ISO:
• 2019 Lubuski Lider Biznesu
• 2019 Efektywna Firma
• 2019 Gepardy Biznesu
• 2019 Światowa Firma Worldwide Company
• 2019 Nagroda Frost&Sullivan 
• 2018 i 2019 Finalista Nagrody Gospodarczej
• Prezydenta RP w kategorii Lider MŚP
• 2018 Nagroda Gospodarcza Marszałek 

Województwa Lubuskiego
• 2018 Lider Elektromobilności 
• Medal im. prof. Mieczysława Pożaryskiego,
• Stowarzyszenie Elektryków Polskich

• ISO 9001:2009
• ISO 9001:2015

MOST IMPORTANT CLIENTS:
Countries: Germany, Sweden, Norway, France, 
Poland.

Companies, Institutions: VHH HamburgHolstein, 
MZA Warszawa, MZK Zielona Góra, Stadtwerke 
München SWM, RATP Paris.

AWARDS, CERTIFICATES, ISO:
• 2019 Lubuskie Business Leader
• 2019 Effective Company
• 2019 Worldwide Company
• 2019 Frost & Sullivan Award
• 2018 and 2019 Finalist of the Economic Award 

of the President of the Republic of Poland in the 
category of Leader of SMEs

• 2018 Economic Award of the Marshal of the 
Lubuskie Voivodeship

• Prof. Mieczysław Pożaryński Medal, Association 
of Polish Electrical Engineers

• ISO 9001:2009
• ISO 9001:2015

Established: 2013
Number of employees: 250
Annual turnover: PLN 65 M
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Fabryka Maszyn do 
drewna GOMAD Ltd.

ul. Kosynierów Gdyńskich 56
66-400 Gorzów Wlkp.
Tel. +48 95 722 60 61
Fax +48 95 720 60 65

gomad@gomad.com.pl
www.gomad.com.pl

Rok założenia firmy: 1952
Liczba pracowników: 70
Roczny obrót: 6 mln zł

OPIS DZIAŁALNOŚCI:
FMD GOMAD jest jednym i liderów na rynku 
producentów maszyn do obróbki drewna 
i materiałów drewnopochodnych. Najwyższej 
jakości obrabiarki zadaniowe i automaty 
GOMAD-u są autorskimi konstrukcjami firmy 
i powstają w zakładach w Gorzowie Wlkp.

DESCRIPTION:
FMD GOMAD is one of the leading 
manufacturers of machinery for wood and 
wood-based materials processing. We design 
top quality, specialised machine tools and 
automatic equipment, which are produced in the 
manufacturing plant in Gorzów Wielkopolski.

PRODUKTY:
Frezarki dolno- i górnowrzecionowe, wiertarki 
wielowrzecionowe, czopiarki, automaty 
wiertarskie, linie obróbcze, linie do łączenia 
drewna na długość, prasy pneumatyczne, 
obrabiarki specjalne projektowane na 
indywidualne zamówienia.

PRODUCTS:
Lower and upper spindle milling machines, 
multi-spindle drilling machines, tenoning 
machines, automatic drill units, wood 
processing lines, finger jointing lines, pneumatic 
presses, special customdesigned machine tools.

NAJWIĘKSI ODBIORCY:
Kraj: Polska, Litwa, Rosja, Niemcy.
Podmiot: IKEA Production, Forte, BRW, Bodzio, 
Wójcik Meble, VEMA.

MOST IMPORTANT CLIENTS:
Countries: Poland, Lithuania, Russia, Germany.
Companies, Institutions: IKEA Production,
Forte, BRW, Bodzio, Wójcik Meble, VEMA.

Established: 1952
Number of employees: 70
Annual turnover: PLN 6 M
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HOLDING ZREMB 
Gorzów S.A.

ul. Fabryczna 13-17
66-400 Gorzów 
Wielkopolski

Tel. +48 95 720 82 80
Fax +48 95 728 25 45

info@holding-zremb.pl
www.holding-zremb.pl

Rok założenia firmy: 1994
Liczba pracowników: 412
Roczny obrót: 19,5 mln euro

OPIS DZIAŁALNOŚCI:
Jesteśmy wiodącym polskim producentem 
konstrukcji stalowych spawanych i obrabianych 
mechanicznie. Naszymi odbiorcami są głównie 
klienci z branży dźwigowej, maszynowej 
i energetycznej.

DESCRIPTION:
We are a leading Polish manufacturer of welded 
and machined steel structures. Our main 
customers come from the crane producing, 
machine building and energy industries.

PRODUKTY:
Konstrukcje stalowe suwnic, urządzenia 
dźwignicowe, konstrukcje ze stali stopowej 
i aluminium, korpusy i konstrukcje nośne maszyn, 
przepustnice, osprzęt dla turbin wiatrowych, 
chwytaki, przyczepy transportowe, wentylatory 
przemysłowe, elementy wyposażenia hut, 
cementowni i stalowni oraz konstrukcje offshore, 
a także lekkie konstrukcje stalowe: schody, 
podesty, pomosty, drabiny oraz wyposażenie 
ferm hodowlanych. Ponadto oferujemy szereg 
usług z zakresu obróbki skrawaniem oraz usługi 
cynkowania ogniowego.

PRODUCTS:
Steel structures of overhead cranes, crane 
equipment, structures made of alloy steel and 
aluminum, bodies and bearing structures of 
machines, dampers, wind turbines equipment, 
grippers, transport trailers, industrial fans, 
equipment for steel and cement plants and 
offshore structures, as well as lightweight steel 
structures: stairs, landings, platforms, ladders 
and livestock housing equipment. We also offer 
a range of machining and hot dip galvanizing 
services.

NAJWIĘKSI ODBIORCY:
Kraj: Finlandia, Norwegia, Dania, Niemcy, Holandia, 
Wielkiej Brytania, Francja i Polska.

NAGRODY, CERTYFIKATY, ISO:
• EN ISO 9001:2015
• EN ISO 14001:2015
• PN-N-18001:2004
• BS OHSAS 18001:2007
• EN 1090-1:2009
• EN 1090-2:2018
• EN ISO 3834-2
• EN 15085-2

MOST IMPORTANT CLIENTS:
Countries: Finland, Norway, Denmark, Germany, 
the Netherlands, Great Britain, France and Poland.

AWARDS, CERTIFICATES, ISO:
• EN ISO 9001:2015
• EN ISO 14001:2015
• PN-N-18001:2004
• BS OHSAS 18001:2007
• EN 1090-1:2009
• EN 1090-2:2018
• EN ISO 3834-2
• EN 15085-2

Established: 1994
Number of employees: 412
Annual turnover: EUR 19,5 M
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PPP IdeaPro Sp. z o.o.

ul. Dolnośląska 8
67-100 Nowa Sól

Tel. +48 68 444 89 42

sekretariat@ideapro.com.pl 
www.ideapro.com.pl

Rok założenia firmy: 2014
Liczba pracowników: 75
Roczny obrót: 20 mln zł

OPIS DZIAŁALNOŚCI:
IdeaPro oferuje kompleksową realizację inwestycji 
tzw. „pod klucz” w zakresie:
• projektowania linii technologicznych;
• opracowania założeń techniczno-

ekonomicznych;
• produkcji maszyn, urządzeń technologicznych;
• systemów pomiarowych;
• zasilania i sterowania elektrycznego;
• montażu i uruchomienia.

DESCRIPTION:
IdeaPro offers complete realization of turn-key 
investments:
• designing of technological lines;
• development of technical and economic 

assumptions;
• production of machinery, technological 

equipment;
• measuring systems;
• power supply and electric control systems;
• installation and commissioning.

PRODUKTY:
Produkcja maszyn, urządzeń oraz konstrukcji 
stalowych w tym:
• mieszarek dynamicznych;
• granulatorów dynamicznych i talerzowych;
• suszarek bębnowych-obrotowych i 

fluidyzacyjnych;
• chłodziarek;
• maszyn formierskich;
• śrutownic (oczyszczarek wirnikowych);
• systemów transportowych i magazynowych;
• instalacji wentylacyjnych oraz odpylających.

PRODUCTS:
Production of machinery, equipment and steel 
structures, including:
• dynamic mixers;
• dynamic and disk granulators;
• rotary drum and fluidization bed driers;
• coolers;
• moulding machines;
• shot-blasting machines (airless shot-blasting 

machines);
• transport and storage systems;
• ventilation and dust extracting installations.

NAJWIĘKSI ODBIORCY:
Kraj: Unia Europejska 

NAGRODY, CERTYFIKATY, ISO:
• PN-EN ISO 9001:2015
• patent nr P.415428
• patent nr P.415324 
• patent nr P.188005 
• patent nr P.188019 
• patent nr P.22891

MOST IMPORTANT CLIENTS:
Country: European Union

AWARDS, CERTIFICATES, ISO:
• PN-EN ISO 9001:2015
• patent No. P.415428
• patent No. P.415324 
• patent No. P.188005 
• patent No. P.188019 
• patent No. P.22891

Established: 2014
Number of employees: 75
Annual turnover: PLN 20 M
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IGLOTECHNIK
Sp. z o.o.

Os. Pomorskie 29
65-548 Zielona Góra
Tel. +48 68 320 94 89

iglo@iglotechnik.pl
www.iglotechnik.pl
www.oxy-com.pl

Rok założenia firmy: 2007
Liczba pracowników: 52
Roczny obrót: 12,5 mln zł

OPIS DZIAŁALNOŚCI:
Iglotechnik w roku 2017 został Generalnym 
Dystrybutorem produktów marki OXYCOM, 
które służą do efektywnego, energooszczędnego 
i wydajnego chłodzenia powietrza.

DESCRIPTION:
Iglotechnik in 2017 became the general 
distributor of OXYCOM products, which are 
used for effective, energy-saving and efficient 
cooling of air.

PRODUKTY:
System IntrCooll - chłodzi i wentyluje
wielkokubaturowe obiekty przemysłowe.

PRODUCTS:
IntrCooll system - it cools and ventilates large-
scale industrial facilities. Most important client: 
industrial objects.

NAJWIĘKSI ODBIORCY:
Kraj: Polska.
Podmiot: FIrma Iglotechnik.

NAGRODY, CERTYFIKATY, ISO:
• 1 miejsce w konkursie na „Najciekawszy 

Produkt 2018” na Targach Forum Wentylacja 
Salon Klimatyzacja 2018 w Warszawie

• Nagroda na Targach Budownictwa i 
Wyposażenia Wnętrz w Drzonkowie na 
Produkt Targów 2018

MOST IMPORTANT CLIENTS:
Countries: Poland.
Companies, Institutions: Iglotechnik
company.

AWARDS, CERTIFICATES, ISO:
• Iglotechnik and IntrCooll product won the 

first place in the competition: “The Most 
Interesting Product 2018” at the Forum 
Ventilation Salon Air Conditioning 2018 in 
Warsaw

• The prize at the Trade Fair of Building and 
Interior Equipment in Drzonków for the 
Product of the Fair 2018

Established: 2007
Number of employees: 52
Annual turnover: PLN 12,5 M
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PPUH „Inter-Castor” 
Sp. z o.o.

ul. Krośnieńska 5
66-600 Połupin 
Tel. +48 68 383 51 12
Fax +48 68 383 55 12

info@intercastor.pl
www.intercastor.pl

Rok założenia firmy: 1989
Liczba pracowników: 50
Roczny obrót: 10 mln zł

OPIS DZIAŁALNOŚCI:
PPUH „Inter-Castor” Sp. z o.o. w Połupinie to 
przedsiębiorstwo z ponad 30-letnim stażem. Firma 
zdobyła ogromne doświadczenie w obszarze 
wytwarzania szerokiej gamy konstrukcji stalowych, 
a w szczególności elementów linii technologicznych 
do obróbki cieplnej metalu i szkła. Świadczymy 
usługi w zakresie obróbki metalu, realizujemy 
projekty na indywidualne zamówienie, wg 
dokumentacji i wymogów klienta. Nowością w naszej 
ofercie są usługi cięcia laserowego. Na zlecenie 
klienta wycinamy nawet bardzo duże elementy 
(powierzchnia robocza stołu 2x6 m). Dodatkowo 
nasz park maszynowy w ostatnim czasie powiększył 
się o prasę krawędziową, zwijarkę 4-walcową, a 
także wyoblarkę do dennic płaskich.

DESCRIPTION:
PPUH “Inter-Castor” Sp. z o.o. in Połupino is a 
company with more than 30 years’ experience. 
The Company gained extensive experience 
in the field of manufacturing a wide range of 
steel structures, in particular, the elements of 
technological lines for metal and glass thermal 
processing. We provide services within metal 
working, we implement customised projects based on 
customer’s documentation and requirements. 
A new element in our offer is laser cutting. Depending 
on customer’s needs, we can cut even large elements 
(table working area 2x6m). Moreover, our machine 
park has recently been extended with a press brake, 
4-roller winder, and a spinning lathe for flat bottoms.

PRODUKTY:
Kompleksowe usługi w zakresie obróbki metalu: 
cięcie laserem blach (obszar roboczy 2x6 m), gięcie, 
zwijanie, walcowanie blach, spawanie, wyoblanie. 
Ponadto wykonujemy wg dokumentacji Klienta: 
piece do obróbki cieplnej metali oraz wgłębne 
do azotowania, elementy linii technologicznych 
do obróbki cieplnej metalu i szkła oraz cieplno-
chemicznej stali i stopów,  konstrukcje maszyn 
i urządzeń przemysłowych, zsypy i pomosty, 
przenośniki taśmowe i rolkowe. Naszymi własnymi 
wyrobami są urządzenia do zmniejszania objętości 
odpadów - rozdrabniarki do recyklingu.

PRODUCTS:
Comprehensive services of metal working: sheets 
laser cutting (working area 2x6 m), bending, 
winding, rolling, welding, spinning. We also 
perform the following works based on Customer’s 
documentation: furnaces for metal thermal 
processing and nitriding pit furnaces, the elements 
of technological lines  for metal and glass thermal 
processing and steel and alloy thermal and chemical 
processing, structures of industrial machines and 
equipment, chutes and platforms, belt and roller 
conveyors. Our own products include equipment 
for waste reduction volume – recycling grinders.

NAJWIĘKSI ODBIORCY:
Kraj: Kanada, Francja, Niemcy, Polska

NAGRODY, CERTYFIKATY, ISO:
• Status Firmy Społecznie Odpowiedzialnej - CSR
• ISO 9001:2015
• EN-ISO 3834-2
• PN-EN 1090

MOST IMPORTANT CLIENTS:
Countries: Canada, France, Germany, Poland.

AWARDS, CERTIFICATES, ISO:
• the status of a Socially Responsible Company - CSR
• ISO 9001:2015
• EN-ISO 3834-2
• PN-EN 1090 

Established: 1989
Number of employees: 50
Annual turnover: PLN 10 M
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LUG Light Factory Ltd.

ul. Gorzowska 11
65-127 Zielona Góra
Tel. +48 68 45 33 200
Fax +48 68 45 33 201

export@lug.com.pl
www.lug.com.pl

Rok założenia firmy: 1989
Liczba pracowników: 452
Roczny obrót: 114 mln zł

OPIS DZIAŁALNOŚCI:
LUG Light Factory jest spółką należącą do 
Grupy Kapitałowej LUG S.A. Spółka holdingowa 
LUG S.A. jest notowana na rynku NewConnect 
od 2008 roku. W 2014 roku LLF prowadziła 
sprzedaż do 67 krajów, a eksport generował 
54% przychodów.

DESCRIPTION:
LUG Light Factory is a company belonging to 
the LUG S.A. Capital Group. LUG S.A. (Holding 
Company) has been listed on the NewConnect 
market since 2008.
In 2014, LLF sold its products to 67 countries, 
and 54% of its revenue was generated by 
exports.

PRODUKTY:
Profesjonalne oświetlenie zewnętrzne
i wnętrzowe, produkowane w oparciu
o najnowsze rozwiązania technologii
LED. Oprawy do zastosowań 
architektonicznych i specjalistycznych 
zastosowań infrastrukturalnych. Marki LUG i 
FLASHDQ oraz linia produktów LUD BOX.

PRODUCTS:
Professional outdoor and indoor lighting 
systems, based on the latest LED technologies. 
Luminaires for architectural and specialised 
infrastructural applications. LUG and FLASHDQ 
brands, LUD BOX product line.

NAJWIĘKSI ODBIORCY:
Kraj: Kraje Unii Europejskiej oraz Bliski Wschód.

NAGRODY, CERTYFIKATY, ISO:
• ISO 9001:2008
• LIDER LUBUSKIEGO BIZNESU 2015
• LIDER LUBUSKIEJ INNOWACJI 2015
• Certyfikat Polskiej Rady Centrów Handlowych 

2014
• Efektywna firma województwa lubuskiego 

2014
• Polski Czempion 2013

MOST IMPORTANT CLIENTS:
Countries: EU countries and Near East

AWARDS, CERTIFICATES, ISO:
• ISO 9001:2008
• LUBUSKIE BUSINESS LEADER 2015
• LUBUSKIE INNOVATION LEADER 2015
• Certificate of the Polish Council of Shopping 

Centres 2014
• Effective Company of the Lubuskie Province 

2014
• Polish Champion 2013

Established: 1989
Number of employees: 452
Annual turnover: PLN 114 M
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LUMEL S.A.

ul. Sulechowska 1 
65-022 Zielona Góra
Tel. +48 68 45 75 139 
Fax +48 68 32 54 091 

export@lumel.com.pl
www.lumel.com.pl

Rok założenia firmy: 1953 
Liczba pracowników: 150 
Roczny obrót: 40 mln zl 

OPIS DZIAŁALNOŚCI:
LUMEL S.A. należy do czołowych europejskich 
producentów urządzeń automatyki przemysłowej. 
Działamy na rynku od 1953 r. 
Nasza działalność skoncentrowana jest 
w następujących obszarach biznesowych
• produkcja urządzeń do pomiarów, regulacji 

i wizualizacji procesów przemysłowych
• produkcji urządzeń dla sektora Zielonej Energii
• usługach w zakresie projektowania 

i wykonawstwa systemów automatyki
• usługi w zakresie montażu elektroniki
• usługi laboratoryjne.

DESCRIPTION:
LUMEL activity is focused on the following 
business areas:
• Production of automation devices for  

measurement, control, and  visualization of 
various industrial processes;

• Production devices for green energy sector
• Services of designing and manufacturing of 

automation systems
• Electronic manufacturing services
• Laboratory services.

NAJWIĘKSI ODBIORCY:
Kraj: Polska, Niemcy, Francja, Bliski Wschód, Indie, 
Wielka Brytania
Podmiot: przemysł energetyczny, spożywczy, 
hutniczy, przetwórczy, samochodowy, drzewny,

NAGRODY, CERTYFIKATY, ISO:
• ISO 9001:2015; 
• ISO 14001:2015: 
• IATF_16949:2016 
• MID
• UL 
• GOST
• Nagrody: Złote medale targów 

AUTOMATICON
• Nagroda Gospodarcza Prezydenta Miasta w 

kategorii „Przedsiębiorstwo produkcyjne”
• Najbardziej popularna marka w Polsce
• Wyróżnienie w konkursie Diamenty Forbesa
• Medal Europejski, 
• Najlepsza firma 25-lecia w Zielonej Górze

MOST IMPORTANT CLIENTS:
Countries: Poland, Germany, France, Middle East 
region, India, The United Kingdom. 
Companies, Institutions: power industry, food 
industry, steal industry, foundries, processing, 
automotive industry, wood industry etc.

AWARDS, CERTIFICATES, ISO:
• ISO 9001:2015; 
• ISO 14001:2015: 
• IATF_16949:2016 
• MID
• UL 
• GOST
• AUTOMATICON Fair Gold Medal,
• President of Zielona Góra Award in 

Production Plant category,
• The most popular brand in Poland
• Forbes Diamonds runner-up,
• European Medal,
• The best company of the last 25 years in 

Zielona Góra city.

Established: 1953 
Number of employees: 150 
Annual turnover: PLN 40 M
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LUMEL ALUCAST
Sp. z o.o.

ul. Słubicka 1 
65-127 Zielona Góra
Tel. +48 68 45 75  427 
Fax +48 68 45 75 508 

sales.alucast@lumel.com.pl
www.odlewy.lumel.com.pl

Rok założenia firmy: 1953 
Liczba pracowników: 350 
Roczny obrót: 95 mln zł 

OPIS DZIAŁALNOŚCI:
LUMEL ALUCAST należy do czołowych 
europejskich producentów precyzyjnych odlewów 
ciśnieniowych ze stopów aluminium. Działamy na 
rynku od 1953 r. 
Nasza działalność skoncentrowana jest w 
następujących obszarach biznesowych
• produkcja i obróbka odlewów 

wysokociśnieniowych ze stopów aluminium
• projektowanie i wykonawstwo form i narzędzi
• usługi w zakresie obróbki mechanicznej (CNC), 

powierzchniowej, lakierowania i montażu
• doradztwo techniczne.

DESCRIPTION:
Since 1954 Lumel Alucast brand has been 
known as a producer of high pressure aluminium 
die-castings. LUMEL ALUCAST activity is 
focused on the following business areas:
• production and execution of aluminum high 

pressure die-castings 
• Designing and execution of moulds and tools 
• Services such as CNC machining, surface 

treatment, painting and assembly. 
• Technical consulting services.

NAJWIĘKSI ODBIORCY:
Kraj: Polska, Niemcy, Francja, Wielka Brytania, 
Szwajcaria
Podmiot: przemysł motoryzacyjny, automatyka 
przemysłowa, HVAC.

NAGRODY, CERTYFIKATY, ISO:
• ISO 9001:2015; 
• ISO 14001:2015: 
• IATF_16949:2016 
• Nagroda Gospodarcza Prezydenta Miasta w 

kategorii „Przedsiębiorstwo produkcyjne”
• Najbardziej popularna marka w Polsce
• Wyróżnienie w konkursie Diamenty Forbesa, 
• Medal Europejski, 
• Najlepsza firma 25-lecia w Zielonej Górze

MOST IMPORTANT CLIENTS:
Countries: Poland, Germany, France, The United 
Kingdom, Swiss. 
Companies, Institutions: automotive industry, 
automation industry, HVAC industry.

AWARDS, CERTIFICATES, ISO:
• ISO 9001:2015; 
• ISO 14001:2015: 
• IATF_16949:2016 
• President of Zielona Góra Award in 

Production Plant category,
• The most popular brand in Poland Forbes 

Diamonds runner-up,
• European Medal,
• The best company of the last 25 years in 

Zielona Góra city.

Established: 1953 
Number of employees: 350 
Annual turnover: PLN 95 M
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M-S & PICO 
Rusztowania sp. z o.o.

Borowina 60, k/Szprotawy
67-320 Małomice
Tel. +48 68 376 81 18 (19)
Fax +48 68 376 80 93

biuro@mspico.pl
www.mspicorusztowania.pl

Rok założenia firmy: 1992
Liczba pracowników: 60
Roczny obrót: 5,5 mln zł 

OPIS DZIAŁALNOŚCI:
Produkcja konstrukcji stalowych dla kolei 
niemieckich i polskich oraz produkcja, sprzedaż 
i wynajem rusztowań budowlanych.

DESCRIPTION:
Production of steel structures for German and 
Polish railway companies. Production, sale and 
rental of construction site scaffoldings.

NAJWIĘKSI ODBIORCY:
Kraj: Kraj: Niemcy, Polska.
Podmiot: Firmy budowlano-remontowe, 
producenci konstrukcji stalowych.

NAGRODY, CERTYFIKATY, ISO:
• EN ISO 3834-2 -Certyfikat TÜV NORD, 

Berlin, dot. spełnienia wymagań jakościowych 
w spawalnictwie

• EN 1090-1 i -2, klasa EXC2, dot. zakładowej 
kontroli produkcji

• Certyfikat Bezpieczeństwa Instytutu 
Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa 
Skalnego w Warszawie

• Licencja UE na transport międzynarodowy od 
5,5 do 24 ton ładowności

MOST IMPORTANT CLIENTS:
Countries: Germany, Poland.
Companies: construction and renovation 
companies, steel structure manufacturers.

AWARDS, CERTIFICATES, ISO:
• EN ISO 3834-3, Certificate of compliance 

with welding quality requirements issued by 
GSI/SLV Berlin

• EN 1090-1 and -2, class EXC2 regarding 
factory production control

• Safety certificate issued by the Institute of 
Mechanised Construction and Rock Mining 
in Warsaw

• EU licence for international road transport, 
load capacity of 5.5 -24 tonnes

Established:1992
Number of employees: 60
Annual turnover: PLN 5,5 M

PRODUKTY:
• Rusztowania budowlane o konstrukcji 

ramowej PICO- 65, PICO- 100
• Konstrukcje stalowe typu maszty, stopy, 

skrzynki, pokrywy, podesty H-4,1m, krzyże 
św. Andrzeja, części do maszyn rolniczych

• Usługi:
– wynajem i sprzedaż rusztowań
– montaż i demontaż rusztowań
– transport krajowy i międzynarodowy na 

terenie Unii Europejskiej

PRODUCTS:
• PICO-65 and PICO-100 frame scaffoldings.
• Steel structures, such as masts, bases, 

boxes, covers, landings H-4.1m, St. Andrew’s 
cross bracing systems, parts of agricultural 
machinery.

• Services:
– scaffolding rental and sale
– scaffolding assembly and disassembly
– domestic and internationa
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Marmorin Ltd.

ul. Towarowa 4
67-400 Wschowa
Tel. +48 65 549 68 50
Fax +48 65 549 72 28

office@marmorin.pl
www.marmorin.pl

Rok założenia firmy: 1985
Liczba pracowników: 231

OPIS DZIAŁALNOŚCI:
Stworzona przez rodzinę Hrabów firma
Marmorin od ponad trzydziestu lat oferuje
wyposażenie kuchni i łazienki. Nasze produkty
to wynik idealnego połączenia zaawansowanych
technologii oraz ręcznego
dopracowywania detali. Główna strategia
firmy opiera się na dostarczaniu rozwiązań
dla biznesowych (82B) klientów.

DESCRIPTION:
Established more than thirty years ago
by the Hrab family, Marmorin company
offers wide range of equipment for bathroom
and kitchen sectors. Our products
are the result of the perfect combination
between advanced technologies and
handmade processes. The company’s
main strategy is based on providing solutions
for B2B customers.

NAJWIĘKSI ODBIORCY:
Kraj: Niemcy, Wielka Brytania, Włochy, Stany 
Zjednoczone, Holandia, Norwegia, Finlandia, 
Węgry, Izrael, Nowa Zelandia.

NAGRODY, CERTYFIKATY, ISO:
• Finalista Konkursu Dobry Wzór 2013
• Nagrody Must Have2011, 2012, 2015
• Produkt rekomendowany do Konkursu
• Dobry Wzór 2011, 2014
• Dobry Wzór 2012
• Red Dot Design Award Honorable Mention 

2011
• Łazienka Wybór Roku 2010
• Top Design Award 2010, 2011
• Wyróżnienie w konkursie „i - Wielkopolska 

Innowacyjni dla Wielkopolski” 
organizowanym przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Wielkopolskiego

• ISO: 9001, 14001
• Atest higieniczny PZH
• LGAHygieneTested

MOST IMPORTANT CLIENTS:
Countries: Germany, United Kingdom, Italy, The 
United States, Netherlands, Norway, Finland, 
Hungary, Israel, NewZeland.

AWARDS, CERTIFICATES, ISO:
• Finalist of the Good Design Award 2013
• Must Have Awards 2011, 2012, 2015
• Product recommendation for the Good 

Design Awards 2011, 2014
• Good Design Award 2012
• Red Dot Design Award Honorable Mention 

2011
• Bathroom the Choice of the Year 2010
• Top Design Awards 2010, 2011
• Runner up in the “I - Wielkopolska 

Innowacyjni dla Wielkopolski” contest 
rganized by the Marshal’s Office of the 
Greater Poland region

• ISO: 9001,14001
• PZH Hygienic Certificate
• LGA HygieneTested

Established:1985
Number of employees: 231

PRODUKTY:
Umywalki, wanny, brodziki, zlewozmywaki.

PRODUCTS:
Washbasins, bathtubs, shower trays, kitchen
sinks.
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Mechanical Plant 
„MESTIL” Ltd.

ul. Walczaka 25
66-400 Gorzow Wlkp.
Tel. +48 95 733 35 00
Fax +48 95 733 35 16

firma@mestil.pl
www.mestil.pl

Rok założenia firmy: 1996
Liczba pracowników: 140
Roczny obrót: 24,7 mln zł

OPIS DZIAŁALNOŚCI:
Mestil jest firmą usługowo-produkcyjną działającą dla 
przemysłu w zakresie: 
• produkcja maszyn i urządzeń dla przemysłu
• automatyzacji procesów produkcji
• relokacji maszyn i fabryk
• konstrukcje stalowe maszynowe
• obróbka metali

DESCRIPTION:
Mestil is a service and manufacturing company 
conducting its activity for industry in the following 
scope:  
• manufacturing machines and devices for industry
• automation of manufacturing processes
• relocation of machines and factories
• machine steel structures
• metal working

NAJWIĘKSI ODBIORCY:
Kraj: Polska, Francja, Niemcy, Dania, Holandia; 
Podmiot: Michelin, Remech, Hartmann, Rockwool, 
IMA, Philips, Bosch, GE, Enka, Solvay, ERCA, Corning, 
Faurecia, PSA, Backer. 

NAGRODY, CERTYFIKATY, ISO:
• LUBUSKI LIDER INNOWACJI 2019, 
• Nawigator Biznesu MOF GW” w kategorii 

INNOWATOR ROKU,
• XII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Zarządu 

Głównego SIMP na „NAJLEPSZE OSIĄGNIĘCIE 
TECHNICZNE 2018 ROKU”

• Medal Zasłużony dla Eksportu – ogólnopolska 
i międzynarodowa nagroda dla firm i osób za 
wybitne osiągnięcia w dziedzinie eksportu

• Lubuski Certyfikat Rzetelni dla Biznesu
• Certyfikat jakości w spawalnictwie wg normy EN 

1090-1:2009 + A1:2011
• Certyfikat dla przedsiębiorców NR 

FGAZ-P/08/0027/16
• Certyfikat wdrożenia i stosowania wymagań 

jakości w spawalnictwie wg normy PN-EN ISO 
3834-3:2007

• Certyfikat systemu zarządzania jakością wg normy 
PN-EN ISO 9001:2009

MOST IMPORTANT CLIENTS:
Country:  Poland, France, Germany, Denmark, 
Netherlands  
Entity: Michelin, Remech, Hartmann, Rockwool, 
IMA, Philips, Bosch, GE, Enka, Solvay, ERCA, 
Corning, Faurecia, PSA, Backer. 

AWARDS, CERTIFICATES, ISO:
• Lubuskie INNOVATION LEADER 2019, 
• “MOF GW Business Navigator” in the 

INNOVATOR OF THE YEAR category,
• the Twelfth Edition of the Polish Competition 

of the SIMP General Board for “THE BEST 
TECHNICAL ACCOMPLISHMENT OF 2018”

• Medal of Merit to Export – the Polish and 
international prize for companies and persons for 
outstanding achievements in export

• Lubuskie Certificate of Reliability in Business
• Welding quality certificate acc. to EN 1090-

1:2009 + A1:2011
• Certificate for entrepreneurs  NR 

FGAZ-P/08/0027/16
• Certificate of welding quality requirements 

implementation and application acc. to PN-EN 
ISO 3834-3:2007

• Quality Management System Certificate acc. to 
PN-EN ISO 9001:2009

Established:1996
Number of employees: 140
Annual turnover: PLN 24,7 M

PRODUKTY:
Maszyny, urządzenia produkcyjne i instalacje 
technologiczne dla przemysłu motoryzacyjnego, 
elektromaszynowego oraz chemicznego: 
Wały rozprężne, systemy mocujące i głowice 
pneumatyczne. Urządzenia kontrolne stosowane 
przy produkcji wielkoseryjnej. Części zamienne oraz 
podzespoły do maszyn i urządzeń przemysłowych. 
Zbiorniki ciśnieniowe. Wyroby z TS.

PRODUCTS:
• machines, manufacturing devices and 

technological installations for the motor, electric 
machinery and chemical industry

• expansion shafts, fastening systems and 
pneumatic heads

• control devices used in mass production 
• spare parts and sub-assemblies for industrial 

machines and devices
• pressure tanks
• TS products.
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PRODUKTY:
Konstrukcje stalowe hal i wiat dla przemysłu, 
handlu i rolnictwa, paśniki dla bydła i owiec, 
wygrodzenia dla bydła, ogrodzenia z siatki 
zgrzewanej, kompleksowe obiekty do hodowli 
bydła, palety transportowe, skrzynie do uprawy 
pieczarek, zamiatarki i zgarniacze pasz.

PRODUCTS:
Steel structures of halls and shelters for industry, 
trade and agriculture, feeders for cattle and 
sheep, cubicles for cattle, welded grid fencing, 
comprehensive facilities for cattle farming, 
transport pallets, chests for mushroom cultivation, 
sweepers and scrapers for feed.

Meprozet 
Stare Kurowo Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 49
66-540 Stare Kurowo
Tel. +48 95 76 15 027
Fax +48 95 76 15 075

office@meprozet.com
www.meprozet.com

Rok założenia firmy: 1961
Liczba pracowników: 198
Roczny obrót: 52 mln zł

OPIS DZIAŁALNOŚCI:
Meprozet Stare Kurowo Spółka z. o.o. to firma 
z wieloletnią tradycją, historia firmy sięga początku 
lat sześćdziesiątych. Sektorem działania Spółki jest 
branża metalowa. Dziś firma zatrudnia około 198 
osób. Jest znaczącym pracodawcą na lokalnym rynku. 
Jednym z głównych obszarów działalności firmy 
jest cynkowanie ogniowe i wysokotemperaturowe 
z odwirowaniem. Firma Meprozet wykonuje 
także konstrukcje stalowe hal, ogrodzenia z siatki 
zgrzewanej, wyposażenie obiektów inwentarskich, 
palety transportowe oraz wiele innych. Produkcję 
kieruje zarówno na rynek krajowy jak i zagraniczny. 
Szereg certyfikatów zdobytych przez firmę Meprozet 
potwierdza jakość wykonywanych usług i produktów 
na najwyższym poziomie w oparciu o odpowiednie 
wytyczne i procedury.

DESCRIPTION:
Meprozet Stare Kurowo Spółka z. o.o. is a company 
with a multi-year tradition, the history of the 
company starts at the beginning of the 1960s. 
The Company operates in metal industry. Today, 
the company employs around 198 persons. It is 
a major employer on the local market. One of 
the company’s main areas of activity is hot dip 
galvanising and high-temperature galvanising 
with centrifugation. Meprozet performs also steel 
structures for halls, welded grid fencing, equipment 
for livestock buildings, transport pallets, any many 
more. Its products are sold on both the national 
market and abroad. A number of certificates earned 
by Meprozet confirms the highest quality of its 
services and products in compliance with relevant 
guidelines and procedures.

NAJWIĘKSI ODBIORCY:
Kraj: Niemcy, Szwecja, Holandia.

NAGRODY, CERTYFIKATY, ISO:
• Certyfikat Spawalniczy GSIBBEN1090- 

2.00348.2014.003
• Certyfikat zaświadczający, że firma Meprozet
Stare Kurowo Sp. z o.o. spełnia spawalnicze 

wymagania jakości według DIN EN ISO 3834-2
• Świadectwo Kwalifikacyjne Nr 135/386/IX/2015 

kwalifikujące Przedsiębiorstwo Meprozet -Stare 
Kurowo Sp. z o.o. do I Grupy Zakładów Dużych 
zgodnie z normą PN-M-69009

• Certyfikat zakładowej zgodności kontroli 
produkcji 2451-CPR-EN1090-2014.1347.003

• Certyfikat Zgodności – ocynkowane ogniowo 
elementy konstrukcyjne ze stali i żeliwa zgodnie 
z normami i przepisami budownictwa stalowego 
– wytyczna DASt 022

• Certyfikat Lubuskiego Lidera Biznesu w kategorii 
Średnie Przedsiębiorstwo

MOST IMPORTANT CLIENTS:
Countries: Germany, Sweden, The Netherlands.

AWARDS, CERTIFICATES, ISO:
• Welding Certificate GSIBBEN1090- 

2.00348.2014.003
• Certificate confirming that the company: Meprozet 

Stare Kurowo Sp. z o.o. is in compliance with 
welding quality requirements according to DIN EN 
ISO 3834-2

• Classification Certificate No. 135/386/IX/2015 
classifying Meprozet Stare Kurowo Sp. z o.o. in the 
1st Group of Large Facilities in accordance with 
the standard PN-M-69009

• Certificate of conformity of the factory production 
control 2451-CPR-EN1090-2014.1347.003

• Certificate of conformity – hot dip galvanised 
construction elements made of steel and cast iron 
in accordance with the standards and provisions of 
steel structures building – guideline DASt 022

• Certificate of Business Leader of the Lubuskie 
Voivodeship in the category of Medium-Sized 
Enterprise

Established:1961
Number of employees: 198
Annual turnover: PLN 52 M
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PRODUKTY:
Kompensatory gumowe DN25 - DN3600,
kompensatory gumowo-teflonowe, 
kompensatory teflonowe, zasuwy nożowe, 
zawory zaciskowe, części do maszyn 
flotacyjnych dla przemysłu górniczego, 
części pomp górniczych, wykładziny młynów 
kulowych, węże i kolana gumowe.

METAL-GUM

ul. Naftowa 2
65-705 Zielona Góra
Tel. +48 68 45 85 560

k.winniczak@metal-gum.com.pl
www.metal-gum.com.pl

Rok założenia firmy: 1971
Liczba pracowników: 75
Roczny obrót: 11 mln zł

OPIS DZIAŁALNOŚCI:
Jesteśmy producentem kompensatorów 
gumowych i teflonowych oraz zasuw i zaworów 
dla zakładów przemysłowych i energetyki. 
Posiadamy własne biuro konstrukcyjne i 
oferujemy serwis producenta naszych urządzeń.

DESCRIPTION:
We are a manufacturer of rubber and teflon 
compensators, gate valves and valves for 
industrial and power plants. We have our own 
design office, and offer service of our products.

NAJWIĘKSI ODBIORCY:
Kraj: Polska.
Podmiot: Elektrownie, górnictwo, przemysł 
chemiczny, przemysł ceramiczny i budowlany.

NAGRODY, CERTYFIKATY, ISO:
• ISO 9001:2000
• Certyfikat CE

MOST IMPORTANT CLIENTS:
Countries: Poland.
Companies: Power plants, mining industry, chemical 
industry, ceramics and construction industries.

AWARDS, CERTIFICATES, ISO:
• ISO 9001:2000
• CE Certificate

Established:1971
Number of employees: 75
Annual turnover: PLN 11 M

PRODUCTS:
DN25 - DN3600 rubber compensators, teflon 
rubber compensators, teflon compensators, 
knife gate valves, pinch valves, parts of flotation 
machines for mining industry, parts of mining 
pumps, ball mill linings, rubber hoses and 
elbows.
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PRODUKTY:
Systemy kominowe ze stali szlachetnych do 
wszystkich rodzajów kotłów np.: do kotłów 
atmosferycznych na gaz, olej oraz paliwa stałe – 
systemy jednoscienne i dwuścienne; do kotłów 
Turbo i kondensacyjnych z– systemy jednoscienne, 
dwuścienne, izolowane, i dwuścienne powietrzno-
spalinowe; do kominków opalanych drewnem 
– system dwuścienny o wyjątkowym designie; 
nasady kominowe, tłumiki, neutralizatory; kominy 
przemysłowe.

MK Ltd.

ul. Wiśniowa 24
68-200 Żary
Tel. +48 68 458 19 00
Fax +48 68 458 19 14

sekretariat@mkzary.pl
www.mkzary.pl

Rok założenia firmy: 1993
Liczba pracowników: 189

OPIS DZIAŁALNOŚCI:
Firma MK Żary jest największym producentem 
systemów odprowadzania spalin ze stali 
szlachetnych w Polsce.
Dołączając w 2012 roku do Joncoux Group 
z Francji staliśmy się częścią największej 
grupy producentów systemów kominowych 
w Europie. Misją naszą jest być firmą 
przyjazną ludziom i środowisku, gwarantującą 
bezpieczeństwo.

DESCRIPTION:
MK Żary is Poland’s largest producer of 
stainless steel fume extraction systems. 
Following the acquisition by the French 
company Joncoux Group in 2012, we became 
part of the biggest group of chimney system 
manufacturers in Europe. At MK Żary, our 
mission is to provide safe solutions that are 
both people and environment friendly.

NAJWIĘKSI ODBIORCY:
Kraj: Polska, Niemcy, Anglia, Irlandia, Norwegia, 
Szwecja, Finlandia, Dania, Francja, Szwajcaria, 
Austria, Czechy, Węgry, Rumunia, Litwa, 
Estonia, Ukraina, Rosja.

NAGRODY, CERTYFIKATY, ISO:
• ISO 9001:2000
• Certyfikat CE

MOST IMPORTANT CLIENTS:
Countries: Poland, Germany, England, Ireland, 
Norway, Sweden, Finland, Denmark, France, 
Switzerland, Austria, the Czech Republic, Hungary, 
Romania, Lithuania, Estonia, Ukraine and Russia.

AWARDS, CERTIFICATES, ISO:
• ISO 9001:2000
• CE Certificate

Established: 1993
Number of employees: 189

PRODUCTS:
Stainless steel chimney systems for all types 
of boilers: single and double-wall systems for 
gas, oil and solid fuel fired boilers; single and 
double-wall insulated systems, and double-
wall air flue systems for Turbo and condensing 
boilers; specially designed double-wall systems 
for wood burning fireplaces; chimney-cowls, 
silencers, neutralizers; industrial chimneys.
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PRODUKTY:
Wyposażenie linii technologicznych: 
przenośniki, konstrukcje stalowe, ogrodzenia 
i panele dźwiękochłonne, bramy i drzwi 
przemysłowe, manipulatory, windy, podnośniki, 
stoły hydrauliczne, separatory magnetyczne, 
stoły grawitacyjne, narzędzia.

PPH CLASSIC
Dorota Szwabowicz 
CLASSIC-METAL
ul. Zakładowa 5
68-200 Żary
Tel. +48 533 335 338
Fax +48 68 470 71 68

classic-metal@classic-metal.
pl
www.classic-metal.pl

Rok założenia firmy: CLASSIC: 1991
(CLASSIC-METAL: 2008)
Liczba pracowników: CLASSIC: 130
(CLASSIC-METAL: 30)
Roczny obrót: CLASSIC-METAL: 10 mln zł

OPIS DZIAŁALNOŚCI:
CLASSIC-METAL oferuje swoje usługi w 
zakresie projektowania, produkcji i montażu 
urządzeń przemysłowych i konstrukcji 
stalowych. Specjalizuje się głównie w budowie 
systemów transportowych i automatyzacji 
procesów technologicznych w fabrykach. Firma 
realizuje kompleksowo projekty w oparciu o 
opracowania własne, jak również na podstawie 
dokumentacji powierzonej.

DESCRIPTION:
CLASSIC-METAL designs, manufactures and 
assembles industrial equipment and steel 
constructions. We specialize in construction 
of transportation systems and automating 
technological processes in factories. We realize 
projects based on own design as well as on 
documentation supplied by the client.

NAJWIĘKSI ODBIORCY:
Kraj: Hiszpania, Francja, Niemcy, RPA, Rosja, 
Argentyna, Brazylia, Szwecja.
Podmiot: Gestamp, Autovaz, Renault, Jaguar, 
ABB, Eurostamp, Jet/Castrol, Kronopol, Linde 
Wiemann, Megneto, SMF, inne.

NAGRODY, CERTYFIKATY, ISO:
• ISO 9001:2000
• Certyfikat CE

MOST IMPORTANT CLIENTS:
Countries: Spain, France, Germany, the RSA, 
Russia, Argentina, Brazil, Sweden.
Companies: Gestamp, Autovaz, Renault, Jaguar, 
ABB, Eurostamp, Jet/Castrol, Kronopol, Linde 
Wiemann, Megneto, SMF and others.

AWARDS, CERTIFICATES, ISO:
• ISO 9001:2000
• CE Certificate

Established: CLASSIC: 1991
(CLASSIC-METAL: 2008)
Number of employees: CLASSIC: 130
(CLASSIC-METAL: 30)
Annual turnover: CLASSIC-METAL: PLN 10 M

PRODUCTS:
Technological lines equipment: conveyors, steel 
constructions, sound-proof fencing and panels, 
gates and industrial doors, manipulators, lifts, 
jacks, hydraulic tables, magnetic separators, 
gravity tables, tools.
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PRODUKTY:
Systemy filtrów przemysłowych, rurociągów 
bezciśnieniowych, obudowy wentylatorów, 
mobilne urządzenia do produkcji betonu, 
przenośniki taśmowe, przepustnice 
energetyczne, linie i urządzenia technologiczne,
kontenery i prasy do odpadów komunalnych, 
elementy podnośników i ramp samochodowych.

PPUH „POM” Ltd.

ul. Wodociągowa 1
66-500 Strzelce Krajeńskie
Tel. +48 95 763 98 00
Fax +48 95 763 98 02

pom@pom.net.pl
www.pom.net.pl

Rok założenia firmy: 1945
Liczba pracowników: 160
Roczny obrót: 24 mln zł

OPIS DZIAŁALNOŚCI:
Wykonawstwo konstrukcji stalowych do 
18 T zgodnie z dokumentacja, klientów. 
Wysokokwalifikowani pracownicy w tym 
spawacze z uprawnieniami oraz posiadany park 
maszynowy (wypalarki plazmowe, laserowe, 
prasy, giętarki, walce, park obróbki mechanicznej, 
oczyszczarka komorowa, malarnia) zapewnia 
wykonawstwo konstrukcji stalowych na wysokim 
poziomie jakości przy konkurencyjnych cenach. 
Spółka oferuje wykonawstwo urządzeń oraz 
linii technologicznych wraz z kompleksowym 
montażem tych urządzeń w napędy, przekładnie 
itp. Wyroby na życzenie klienta są zabezpieczone 
systemami malarskimi (czyszczenie oraz 
malowanie) lub cynkowane ogniowo.

DESCRIPTION:
Manufacturing steel constructions up to 18 T 
according to client’s suggestions.
Highly qualified workers, including certified 
welders and the machine park at our disposal 
(plasma and laser burners, presses, benders, 
rollers, machining tools, chamber cleaner, 
painting/coating equipment) mean that the 
manufactured steel constructions are of the 
highest quality and offered at competitive price.
We manufacture equipment and technological 
lines and their assembly together with drives, 
transmissions etc. Tailor-made products are 
impregnated by cleaning and coating or hot-dip 
galvanization.

NAJWIĘKSI ODBIORCY:
Kraj: Niemcy, Dania, Austria, Holandia, Francja.

NAGRODY, CERTYFIKATY, ISO:
• EN ISO 9001-2008, EN 1090-2 LS0,
• DIN 18800-7 KlasseE, EN ISO 3834

MOST IMPORTANT CLIENTS:
Countries: Germany, Denmark, Austria, The 
Netherlands, France.

AWARDS, CERTIFICATES, ISO:
• EN ISO 9001-2008, EN 1090-2 LS0,
• DIN 18800-7 KlasseE, EN ISO 3834

Established: 1945
Number of employees: 160
Annual turnover: PLN 24 M

PRODUCTS:
DN25 - DN3600 rubber compensators, teflon 
rubber compensators, teflon compensators, 
knife gate valves, pinch valves, parts of flotation 
machines for mining industry, parts of mining 
pumps, ball mill linings, rubber hoses and 
elbows.
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PRODUKTY:
Palniki i akcesoria dekarskie oraz urządzenia dla 
przemysłu mięsnego.

PPUH KOMA
Sp z o.o.

ul. Kukułcza 1 
Wilkanowo k/Zielonej Góry 
66-008 Świdnica 

Tel. +48 68 327 33 07
Fax +48 68 329 91 13

sprzedaz@koma.zgora.pl 
www.palnikidekarskie.com

Rok założenia firmy: 1989
Liczba pracowników: 28
Roczny obrót: 3,5 mln zł

OPIS DZIAŁALNOŚCI:
Firma PPUH Koma Sp. z o.o. od 1989r. zajmuje 
się produkcją palników i akcesoriów dekarskich 
oraz urządzeń dla przemysłu mięsnego na rynek 
polski i zagraniczny. 

DESCRIPTION:
PPUH Koma Sp. z o.o. since 1989 has been 
manufacturing burners and roofing accessories, 
and devices for the meat industry on the Polish 
and foreign markets.

NAJWIĘKSI ODBIORCY:
Kraj : Niemcy, Rosja, Holandia, Włochy, Litwa
Podmiot: Hurtownie budowlane oraz firmy 
branży mięsnej.

NAGRODY, CERTYFIKATY, ISO:
• ISO 9001:2015
• ISO 14001:2015
• Certyfikat Lider Nowych Technologii 2016
• Gepard Biznesu 2015
• Lubuski Lider Biznesu w kategorii Małe 

Przedsiębiorstwo 2014
• Złoty Młotek Dekarski 2014.

MOST IMPORTANT CLIENTS:
Country: Germany, Russia, the Netherlands, 
Italy, Lithuania
Entity:  Building materials wholesalers and meat 
sector companies.

AWARDS, CERTIFICATES, ISO:
• ISO 9001:2015
• ISO 14001:2015
• New Technologies Leader 2016
• Business Leopard 2015
• Lubuskie Business Leader in the Small 

Company category 2014
• Golden Roofing Hammer 2014.

Established: 1989
Number of employees: 28
Annual turnover: PLN 3,5 MLN

PRODUCTS:
Burners and roofing accessories, and devices 
for the meat industry.
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PRODUKTY:
• urządzenia rozdzielcze n/n, w szczególności 

szafy sterownicze i automatyki znajdujące 
zastosowanie w przemyśle, górnictwie i 
budownictwie,

• pulpity sterownicze do maszyn samojezdnych 
oraz maszyn i urządzeń stacjonarnych,

• szafy i skrzynki kablowe - górnicze,
• skrzynki, szafy i obudowy metalowe do 

różnorodnych zastosowań.

Przedsiębiorstwo 
Elektrometalowe 
JS INTEGRAL Sp z o.o.
ul. Racula – Ruciana 10
66-004 Zielona Góra
Tel. +48 68 327 52 39
Fax +48 68 327 52 39

biuro@jsintegral.com.pl
www.jsintegral.com.pl

Rok założenia firmy: 2006
Liczba pracowników: 22
Roczny obrót: 3,9 mln zł

OPIS DZIAŁALNOŚCI:
JS INTEGRAL prowadzi działalność produkcyjno-
usługową w branży elektrometalowej, w 
szczególności produkuje urządzenia rozdzielcze 
n/n, pulpity sterownicze do maszyn oraz skrzynek 
i obudowy metalowe dla potrzeb przemysłu i 
budownictwa

DESCRIPTION:
JS INTEGRAL conducts a manufacturing and 
service activity in the electric-metal sector, 
in particular it manufactures LV distribution 
appliances, control desktops for machines and 
cabinets, as well as metal housings for industry 
and construction.

NAJWIĘKSI ODBIORCY:
Podmiot: przemysł maszynowy, górnictwo 
odkrywkowe i rud metali, budownictwo.

NAGRODY, CERTYFIKATY, ISO:
• Certyfikat Zarządzania Jakością – ISO 9001 : 

2015
• Certyfikat Zgodności (BBJ) nr Z/12/014/10 – dot. 

pulpitów sterowniczych do maszyn górniczych

MOST IMPORTANT CLIENTS:
Entity: Machine industry, mining and metal ore 
sector, construction.

AWARDS, CERTIFICATES, ISO:
• Quality Management Certificate – ISO 9001 : 

2015
• Certificate of Conformity (BBJ) No Z/12/014/10 – 

for control desktops for mining machines

Established: 2006
Number of employees: 22
Annual turnover: PLN 3,9 M

PRODUCTS:
• LV distribution appliances, in particular 

control cabinets and automatics used in 
industry, mining and construction,

• control desktops for self-propelled machines 
and fixed machines and devices,

• cable cabinets and boxes – mining
• boxes, cabinets and metal housings for various 

applications.
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PRODUKTY:
Wyposażenie linii produkcyjnych, systemy 
wewnętrznego oraz zewnętrznego transportu 
oraz magazynowania, usługi obróbki metalu.

P.U.P.H. MEDPOL

ul. Gorzowska 12
66-432 Baczyna
Tel. +48 95 720 28 12
Tel. +48 796 386 286
Fax +48 95 720 28 12

info@medpol.co
www.medpol.co

Rok założenia firmy: 1983

OPIS DZIAŁALNOŚCI:
Specjalizujemy się w projektowaniu oraz 
produkcji konstrukcji stalowych dla branży 
motoryzacyjnej oraz maszynowej.
Wysoką jakość naszych usług zawdzięczamy 
wykwalifikowanej kadrze oraz nowoczesnemu 
parkowi maszynowemu.

DESCRIPTION:
We specialise in designing and production 
of steel construction for the automotive and 
machinery industry. Thanks to qualified staff 
and modern machine park our services are 
of the highest quality.

NAJWIĘKSI ODBIORCY:
Kraj: Unia Europejska.

NAGRODY, CERTYFIKATY, ISO:
• ISO 9001:2015
• ISO 14001:2015
• BS OHSAS 18001:2007
• PN-EN ISO 3834-3:2007
• EN 1090-2:2008+A1:2011

MOST IMPORTANT CLIENTS:
Countries: European Union.

AWARDS, CERTIFICATES, ISO:
• ISO 9001:2015
• ISO 14001:2015
• BS OHSAS 18001:2007
• PN-EN ISO 3834-3:2007
• EN 1090-2:2008+A1:2011

Established: 1983

PRODUCTS:
Equipment for production lines, systems 
of internal or external transport and storage, 
metalworking services.
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PRODUKTY:
• Wyroby z blachy: skrzynki narzędziowe, 

kasety metalowe na narzędzia, obudowy do 
maszyn i urządzeń, stoły montażowe składane 
i stałe, regały, koziołki montażowe rozkładane 
lub z rolką, zestawy warsztatowe (stoły + 
szafki) standardowe oraz serie zestawów 
warsztatowych wyższej klasy, zarówno 
według katalogu jak również na indywidualne 
zamówienie klienta.

• Wyroby ze stali nierdzewnej począwszy 
od obróbki blach po skomplikowane 
indywidualne rozwiązania konstrukcyjne.

• Wyroby działu konstrukcji stalowych: 
produkcja i montaż hal – zarówno 
produkcyjnych jak i magazynowych wg 
indywidualnych projektów, konstrukcje 
przemysłowe i budowlane ( ciężar jednego 
elementu do 5 ton i długości 20 m) płoty, 
bramy, zadaszenia, schody, balustrady, itp.

• Posiadamy nowoczesny park maszynowy 
i wyspecjalizowaną kadrę

• Wykonujemy także usługi cięcia, tłoczenia, 
frezowania, szlifowania, toczenia, spawania 
TIG/ MAG oraz malowania proszkowego.

Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe 
„PRODUS” Sp. z o.o.

ul. Kujawska 2
68-200 Żary
Tel. +48 68 470 19 22
Fax +48 68 470 19 23

info@pwprodus.pl
www.pwprodus.pl

Rok założenia firmy: 2001
Liczba pracowników: 47
Roczny obrót: 6,6 mln zł

OPIS DZIAŁALNOŚCI:
PW Produs Sp.z o.o. powstał w 2001 roku 
specjalizując się w wyrobach z blachy i metalu. 
W roku 2005 produkcję rozszerzono o utworzone 
dwa nowe działy – przetwórstwo stali nierdzewnej 
oraz konstrukcje stalowe. W roku 2008 
firma uzyskała nadane przez niemiecki TUEV 
Nord kwalifikacje certyfikowanego zakładu 
spawalniczego wg normy DIN 18 800 część 
7 D oraz ISO 3432. Ok.80 % naszej produkcji 
wysyłane jest na export do renomowanych 
odbiorców w Niemczech, Austrii, Szwajcarji, 
Holandi i Norwegii.
Firma dysponuje powierzchnią produkcyjno-
biurową o łącznej wielkości 3500 m2. Usytuowanie 
naszej firmy w niedalekiej odległości od autostrady 
A15 jak również od granicy z Niemcami (około 30 
km) pozwala nam zapewnić szybki i bezpośredni 
kontakt zarówno z kontrahentami krajowymi jak 
i zagranicznymi.

Established: 2001
Number of employees: 47
Annual turnover: PLN 6,6 M

PRODUCTS:
• Sheet products:  tool boxes, metal cases for 

tools, housings for machines and devices, 
folding and fixed assembly tables, racks, 
assembly rests, folding or with a roller, 
workshop sets (tables + cabinets), standard 
and the higher class series of workshop sets, 
both from the catalogue and customised.

• Stainless steel products starting from sheet 
processing and finishing with complex 
individual structural solutions.

• Steel structures department products: 
manufacturing and installing halls – 
production and warehouse halls based on 
individual designs, industrial and construction 
structures (single element weight max. 5 
tonnes and length of 20 m), fences, gates, 
roofing, stairs, railings, etc.

• We have a modern machine park and 
qualified personnel

• We also perform the following services: 
cutting, pressing, turning, grinding, rolling, 
TIG/ MAG  welding and powder-coating.

DESCRIPTION:
PW Produs Sp. z o.o.  was established in 2001. It 
specialises in sheet and metal products. In 2005, 
production was extended to two newly-opened 
departments – stainless steel processing and 
steel structures. In 2008, the Company obtained 
the qualifications of a certified welding plant, 
granted by TUEV Nord acc. to DIN 18 800 part 7 
D and ISO 3432. Approx. 80% of our production 
is exported to renowned customers in Germany, 
Austria, Switzerland, the Netherlands and Norway.
The Company’s production and office space covers 
in total 3500 m2. Our Company is located near A15 
highway and close to the border with Germany 
(about 30 km), what allows us to ensure quick and 
direct contacts both with domestic and foreign 
contracting parties.
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PRODUKTY:
Przekaźniki przemysłowe, instalacyjne, 
miniaturowe, subminiaturowe, interfejsowe, 
czasowe, nadzorcze, przekaźniki 
programowalne NEED, ograniczniki przepięć, 
styczniki, komponenty stosowane w obszarach: 
automatyki, elektroniki, telekomunikacji, 
AGD i innych, zabezpieczenia CZIP-PRO 
dla rozdzielni średnich napięć, systemy 
stacjonarnych monitorów promieniowania 
wykrywających promieniowanie gamma 
i neutronowe emitowane przez materiały 
radioaktywne i jądrowe.

RELPOL S.A.

ul. 11 Listopada 37
68-200 Żary
Tel. + 48 68 47 90 832, 951
Fax +48 68 37 43 866

export@relpol.com.pl
www.relpol.com.pl

Rok założenia firmy: 1958
Liczba pracowników: 450
Roczny obrót: 127 mln zł

OPIS DZIAŁALNOŚCI:
RELPOL S.A. jest znanym europejskim 
producentem przekaźników 
elektromagnetycznych, producentem systemów 
zabezpieczeń CZIP dla rozdzielni średnich napięć, 
oraz liderem w produkcji urządzeń do wykrywania 
materiałów radioaktywnych.

DESCRIPTION:
RELPOL S.A. is an established European 
manufacturer of electromagnetic relays, 
CZIP security systems for medium-voltage 
switchboards and the leading manufacturer in 
radioactive detection equipment.

NAJWIĘKSI ODBIORCY:
Kraj: Niemcy, Rynki Wschodnie, Francja, 
Włochy, Dania, Austria, Węgry, Wielka 
Brytania, Indie, Finlandia.
Podmiot: automatyka przemysłowa, 
automatyka budynkowa, rynek energii, 
instalatorstwo budowlane, technika grzewcza, 
instalacje oświetleniowe, systemy alarmowe.

NAGRODY, CERTYFIKATY, ISO:
• ISO 9001:2009, ISO 14001:2005, BBJ, VDE, UL, 

CSA, LR, CE, AUCOTEAM GmbH, EAC, CCC
• 9001:2015-10; ISO 14001:2015-09

MOST IMPORTANT CLIENTS:
Countries: Germany, Eastern markets, France, 
Italy, Denmark, Austria, Hungary, The United 
Kingdom, India, Finland.
Companies: industrial and building automation 
devices, energy market, building fittings, 
heating, lighting, alarm systems.

AWARDS, CERTIFICATES, ISO:
• ISO 9001:2009, ISO 14001:2005, BBJ, VDE, UL, 

CSA, LR, CE, AUCOTEAM GmbH, EAC, CCC ISO 
• 9001:2015-10; ISO 14001:2015-09

Established: 1958
Number of employees: 450
Annual turnover: PLN 127 M

PRODUCTS:
Industrial, miniature, subminiature, interface, 
time and supervisory relays, NEED 
programmable relays, low-voltage surge 
arresters, connectors, components used in 
the following areas: automation, electronics, 
telecommunication, household appliances and 
others. CZIP-PRO security systems for medium-
voltage switchboards. Stationary radiation 
meter systems, detecting gamma and neutron 
radiation that is emitted by radioactive and 
nuclear materials.

Relays

CZIP Protection Relays

Radiaton Portal Monitors
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PRODUKTY:
Piece przemysłowe i kompletne linie 
technologiczne do obróbki cieplnej i cieplno-
chemicznej – w atmosferach i w próżni, piece 
i urządzenia do procesów odlewniczych, piece 
do obróbki cieplnej metali nieżelaznych, linie do 
cynkowania ogniowego. Portfolio produktowe
obejmuje również usługi modernizacyjne 
i naprawcze urządzeń do obróbki cieplnej, 
cynkowania ogniowego, sprzedaż części 
zamiennych do pieców i urządzeń im 
towarzyszących, jak również sprzedaż tygli 
oraz wysokowydajnych, energooszczędnych 
palników gazowych.

REMIX S.A.

ul. Poznańska 36
66-200 Świebodzin
Tel. +48 68 47 55 400
Fax +48 68 47 55 404

office@remixsa.pl
www.remixsa.pl

Rok założenia firmy: 1990
Liczba pracowników: 150
Roczny obrót: 60 mln zł

OPIS DZIAŁALNOŚCI:
Dostawca urządzeń, technologii i kompleksowych 
rozwiązań dedykowanych procesom obróbki 
cieplnej metali. Usługi modernizacyjne i usługi 
naprawcze urządzeń do obróbki cieplnej; sprzedaż 
części zamiennych.

DESCRIPTION:
Supplier of equipment, technologies and 
comprehensive solutions dedicated for metal 
heat-treatment processes. Modernisation 
services and maintenance of devices for heat 
treatment; sale or spare parts.

NAJWIĘKSI ODBIORCY:
Kraj: Europa Zachodnia, Rosja, Ukraina, 
Białoruś, USA.
Podmiot: Dostarczamy głównie dla 
przemysłu: maszynowego, narzędziowego, 
samochodowego, lotniczego, odlewniczego, 
cynkowniczego, hartowni usługowych.

NAGRODY, CERTYFIKATY, ISO:
• ISO 9001:2008
• Certyfikat Wewnętrznego Systemu Kontroli
• „Zasłużony dla Eksportu 2018”

MOST IMPORTANT CLIENTS:
Countries: Western Europe, Russia, Ukraine,
Belarus, USA.
Companies: Entity – we provide mainly for 
the following industries: mechanical industry, 
machine tool industry, automotive industry, 
aeronautics industry, foundry industry, service 
warehouses.

AWARDS, CERTIFICATES, ISO:
• ISO 9001:2008
• Certificate of the Internal Control System
• Meritorious Export Award 2018

Established: 1990
Number of employees:150
Annual turnover: PLN 60 M

PRODUCTS:
Industrial furnaces and complete technological 
lines for heat treatment and thermochemical 
treatment – in atmospheres and in vacuum, 
furnaces and equipment for casting processes, 
furnaces for heat-treatment of non-ferrous 
metals, lines for hot dip galvanisation. The 
product portfolio includes also modernisation 
and maintenance services for heat treatment, 
hot dip galvanisation, sales of spare parts for 
furnaces and accompanying equipment, as well 
as sales of crucibles and high-performance, 
energy-saving gas burners.



88

PRODUKTY:
Wykonujemy poszczególne detale oraz 
małe i średnie konstrukcje wykonane ze 
stali węglowej, nierdzewnej, kwasoodpornej 
lub aluminium. Świadczymy usługi takie 
jak: wycinanie laserowe blach, rur i profili, 
wycinanie plazmowe blach, gięcie blach, 
wykrawanie blach, spawanie TIG, MIG i MAG, 
zgrzewanie blach, toczenie, frezowanie, 
wiercenie, szlifowanie, malowanie proszkowe, 
piaskowanie, montaż.

RW. Roltex Ltd.

ul. Rozwojowa 3
Brzezie k/Sulechowa
66-100 Sulechów
Tel. + 48 68 385 52 31
Fax + 48 68 385 51 14

marketing@roltex.com.pl
www.roltex.com.pl

Rok założenia firmy: 1994
Liczba pracowników: 80
Roczny obrót: 14,5 mln zł

OPIS DZIAŁALNOŚCI:
Zajmujemy się szeroko rozumianą obróbka, 
blach oraz wyposażeniem magazynów. Dział 
Obróbki blach zajmuje się kompleksową 
realizacją projektów związanych z obróbką blach, 
rur i profili, począwszy od projektu, poprzez 
produkcję, a kończąc na montażu. Proces ten 
odbywa się przy wykorzystaniu nowoczesnego 
parku maszyn.

DESCRIPTION:
We provide comprehensive services in sheet 
metal processing and warehouse equipment. The 
Sheet Metal Processing Department carries out 
end-to-end projects related to the processing 
of sheet metal, pipes and profiles, from design, 
through production to assembly. The process is 
carried out in a modern machinery park.

NAJWIĘKSI ODBIORCY:
Kraj: Niemcy, Holandia, Austria, Szwajcaria,
Szwecja, Estonia.

NAGRODY, CERTYFIKATY, ISO:
• ISO 9001
• Certyfikat Wiarygodności Biznesowej
• Rynkowy Lider Innowacji i Rozwoju – wyróżnienie 

ogólnopolskie
• Gazele Biznesu
• Złoty Płatnik
• Lubuski Lider Biznesu

MOST IMPORTANT CLIENTS:
Countries: Germany, The Netherlands,
Austria, Switzerland, Sweden, Estonia.

AWARDS, CERTIFICATES, ISO:
• ISO 9001
• Certificate of Business Credibility
• Market Leader in Innovation and Development – 

national Polish award
• Gazele Biznesu (Business Gazelles)
• Zloty Platnik(Golden Payer Certificate)
• Lubuskie Business Leader

Established: 1994
Number of employees: 80
Annual turnover: PLN 14,5 M

PRODUCTS:
We produce both individual components, and 
small to medium-sized structures of carbon 
steel, stainless steel, acid-proof steel, or 
aluminium. Our range of services includes: 
laser cutting of sheet metal, pipes and profiles, 
plasma cutting of sheet metal, sheet metal 
bending, TIG, MIG and MAG welding, pressure 
welding of sheet metal, turning, milling, drilling, 
grinding, powder coating, sanding, assembly.



89

PRODUKTY:
• opaski okienne
• gzymsy
• bonie narożne
• kolumny
• balustrady
• sztukateria gipsowa

SIMA PROFILE 
ELEWACYJNE

67-300 Szprotawa
Ul. Koszarowa 25 c
Tel. +48 68 376 34 25
Tel. +48 602 186 754 
       +48 608 459 431

sima@sima.pl
www.sima.pl

Rok założenia firmy: 1990
Liczba pracowników: 5

OPIS DZIAŁALNOŚCI:
Firma  SIMA PROFILE ELEWACYJNE jest 
producentem:
• lekkich architektonicznych profili elewacyjnych
• sztukaterii gipsowej do wnętrz
• detale małej architektury
• odtworzenia detalu obiektów zabytkowych
• elementy przestrzenne do wystroju wnętrz
• wycinanie w styropianie liter i innych form

DESCRIPTION:
Company SIMA PROFILE ELEWACYJNE 
is a manufacturer of:
• light facade details and architectural profiles
• traditional plaster stucco for an interior design
• small architectural facade details
• recreating facade details and architectural 

profiles for antique buildings
• spatial elements for an interior design
• cutting letters and other forms in polystyrene

NAJWIĘKSI ODBIORCY:
Kraj: Niemcy, Polska

NAGRODY, CERTYFIKATY, ISO:
• ISO 9001
• Certyfikat Wiarygodności Biznesowej
• Rynkowy Lider Innowacji i Rozwoju – wyróżnienie 

ogólnopolskie
• Gazele Biznesu
• Złoty Płatnik
• Lubuski Lider Biznesu

MOST IMPORTANT CLIENTS:
Countries: Germany, Poland..

AWARDS, CERTIFICATES, ISO:
• ISO 9001
• Certificate of Business Credibility
• Market Leader in Innovation and Development – 

national Polish award
• Gazele Biznesu (Business Gazelles)
• Zloty Platnik(Golden Payer Certificate)
• Lubuskie Business Leader

Established: 1990
Number of employees: 5

PRODUCTS:
• window bands
• stucco cornice
• corner quoin
• columns
• railings
• plaster stucco
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PRODUKTY:
• Montaż-demontaż maszyn, urządzeń 

przemysłowych oraz konstrukcji stalowych.
• Relokacja linii produkcyjnych, hal oraz całych 

fabryk.
• Utrzymanie ruchu na zakładach. 
• Spawalnictwo przemysłowe. Produkcja 

konstrukcji stalowych, rur, profili, zbiorników.

Stahl-Mont 
Sp. z o.o.-Sp.K

3 Lutego 1/5
66-436 Słońsk

Tel. +48 95 757 09 87
Fax. +48 95 757 09 14

biuro@stahlmont.eu
www.stahlmont.eu 

Rok założenia firmy: 2010
Liczba pracowników: 90
Roczny obrót: 9 mln zł

OPIS DZIAŁALNOŚCI:
Firma STAHL-MONT kontynuuje działalność 
firmy PHU JAMNIUK i na bazie wieloletniego 
doświadczenia w branży przemysłowej 
świadczy usługi w tym sektorze. Posiadamy 
wykwalifikowaną kadrę pracowniczą oraz 
wieloletnie doświadczenie, które gwarantują 
wysoką jakość usług. 

DESCRIPTION:
STAHL-MONT continues the activities 
of PHU JAMNIUK and, based on many years 
of experience in the industrial sector, provides 
services in this sector. We have a qualified staff 
and many years of experience, which guarantee 
high quality of services.

NAJWIĘKSI ODBIORCY:
Kraj: Niemcy, Francja, Belgia, Holandia, 
Norwegia, Szwecja.
Podmiot: Butting, Ceratec, Domo, ETM, 
Heckmann.

MOST IMPORTANT CLIENTS:
Countries: Germany, France, Belgium, Netherlands, 
Norway, Sweden.
Companies, Institutions: Butting, Ceratec, Domo, 
ETM, Heckmann.

Established: 2010
Number of employees: 90
Annual turnover: PLN 9 M

PRODUCTS:
• Assembly and disassembly of machines, 

industrial devices and steel structures.
• Relocation of production lines, halls and entire 

factories.
• Maintenance at plants. Industrial welding.
• Production of steel structures, pipes, profiles, 

tanks.
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PRODUKTY:
Blaty kuchenne, nagrobki, schody, parapety, 
inne wyroby z kamienia na życzenie klienta.

Tempus Polska sp.j. 
K. Piaseczny, 
T. Żółkiewicz
ul. Przemysłowa 1
68-200 Żary
Tel. +48 68 375 74 66
Fax +48 68 374 01 26

biuro@tempuspolska.com
www.tempuspolska.com

Rok założenia firmy: 2001
Liczba pracowników: 19
Roczny obrót: 2 mln zł

OPIS DZIAŁALNOŚCI:
Firma Tempus Polska zajmuje się obróbka 
kamienia naturalnego (granit, marmur, 
piaskowiec) pochodzącego z całego świata. 
Produkuje elementy dla budownictwa oraz 
branży cmentarnej (nagrobki). Posiadamy 
nowoczesny park maszynowy, co pozwala nam 
na uzyskanie najwyższej jakości wyrobów.

DESCRIPTION:
Tempus Polska offers products of natural stone 
processing (granite, marble, sandstone) from 
all over the world. We supply our products to 
construction industry and for gravestone trade. 
Our modem machine park means that our 
products are of highest quality.

NAJWIĘKSI ODBIORCY:
Kraj: Niemcy.

NAGRODY, CERTYFIKATY, ISO:
• Solidny partner w biznesie
• Kamień Naturalny

MOST IMPORTANT CLIENTS:
Countries: Germany.

AWARDS, CERTIFICATES, ISO:
• Reliable Business Partner
• Natural Stone

Established: 2001
Number of employees: 19
Annual turnover: PLN 2 M

PRODUCTS:
Kitchen tops, gravestones, stairs, window sills, 
other stone products tailor-made for client.
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PRODUKTY:
Konstrukcje stalowe: ogrodzenia, balustrady, 
schody, balkony, zadaszenia, pergole, 
konstrukcje aluminiowe: drzwi, okna, ogrody 
zimowe, rolety, bramy garażowe.

Zakład Produkcyjno 
Usługowy LAMO

Wilkanowo
ul. Ogrodnicza 3
66-008 Świdnica
Tel. +48 68 327 31 89
Fax +48 68 411 02 31

lamo@lamo.pl
www.lamo.pl

Rok założenia firmy: 1995
Liczba pracowników: 53
Roczny obrót: 6,7 mln zł

OPIS DZIAŁALNOŚCI:
Konstrukcje stalowe ze stali cynkowanej 
ogniowo i malowanej, nierdzewnej i 
aluminium. Dla wyrobów stalowych i 
aluminium firma posiada niezbędne certyfikaty 
przeciwpożarowe. Dodatkowo stosuje szkło, 
granit, poliwęglan i drewno.

DESCRIPTION:
Steel constructions from hot-dip galvanized 
steel, coated and stainless and from aluminum. 
We have obtained all the necessary fire 
resistance certificates for our steel products. In 
addition we use glass, granite, polycarbonate 
and wood in our production.

NAJWIĘKSI ODBIORCY:
Kraj: Niemcy, Szwecja.
Podmiot: odbiorcy indywidualni oraz firmy 
budowlane.

NAGRODY, CERTYFIKATY, ISO:
• GSI – SLV-Berlin Brandenburg
• DIN EN ISO 3834 - 3
• DIN 18800 7 klasy C
• PN-EN-1090
• marka regionalna „Nasze Dobre”

MOST IMPORTANT CLIENTS:
Countries: Germany, Sweden.
Companies, Institutions: individual clients and 
construction companies.

AWARDS, CERTIFICATES, ISO:
• GSI – SLV-Berlin Brandenburg
• DIN EN ISO 3834 - 3
• DIN 18800 7, class C
• PN-EN-1090
• Regional award „Nasze Dobre”

Established: 1995 
Number of employees: 53
Annual turnover: PLN 6,7 M

PRODUCTS:
Steel constructions: fences, railings, stairs, 
balconies, roofings, pergolas, aluminum 
constructions: doors, windows, winter gardens, 
blinds, garage doors.
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BRANŻA HOTELARSKA

HOTEL INDUSTRY
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PAŁAC OFERUJE:
• noclegi w butikowych pokojach oraz 

apartamentach
• sesje zdjęciowe 
• organizacja przyjęć okolicznościowych, 

szkoleń oraz eventów do 30 osób

PAŁAC BRZEŹNICA

ul. Bobrzańska 1
66-615 Brzeźnica
Gmina Dąbie/powiat 
krośnieński

Tel. +48 605 037 721

info@palacbrzeznica.pl
www.palacbrzeznica.pl

Rok założenia firmy: 2014
Liczba pracowników: 7

OPIS DZIAŁALNOŚCI:
Pałac z 1908 roku wraz zabudowaniami 
folwarcznymi otoczony dużym parkiem 
krajobrazowym. 
Obiekt w trakcie rewitalizacji, obecnie oddane 
do użytku gości dwa budynki gospodarcze 
dawnej rządcówki i paszarni, w których znajdują 
się eleganckie i komfortowe apartamenty wraz 
z aneksami kuchennymi oraz butikowe pokoje 
i sala do organizacji przyjęć okolicznościowych.

ACTIVITY DESCRIPTION:
A Palace built in 1908 with manor buildings 
surrounded by a large landscape park.
The facility is being renovated. 
Our Guests may use two utility buildings, 
which in the past were a manager’s house 
and a feed room, and which now contain 
elegant and comfortable apartments with 
kitchen annexes and boutique rooms, 
and a hall for organising banquets.

Established: 2014
Number of employees: 7

THE PALACE OFFERS:
• accommodation in boutique rooms  

and apartments
• photo sessions
• organisation of banquets,
• training courses and events for max. 30 

participants
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OFERUJE:
• pokoje hotelowe
• restaurację
• organizację konferencji i bankietów
• strefę welness, masaże

ŻABI DWÓR

Radwanów 36
67-120 Kożuchów

Tel. +48 723 159 079

biuro@zabidwor.pl
www.zabidwor.pl

Rok założenia firmy: 2011
Liczba pracowników: 9
Roczny obrót: 1,8 mln zł

OPIS DZIAŁALNOŚCI:
Luksusowy resort hotelowy z restauracją, 
strefą welness, parkiem rekreacyjnym oraz salą 
konferencyjną. Żabi Dwór to odrestaurowany 
zespół dworsko-folwarczny z II połowy XIX w. 

DESCRIPTION:
A luxurious hotel resort with a restaurant, 
a wellness space, a recreation park and 
a conference hall. “Żabi Dwór” is a renovated 
manorial complex from the second half 
of the 19th century.

Established: 2011
Number of employees: 9
Annual turnover: PLN 1,8 M

OFERS:
• hotel rooms
• restaurant
• organisation of conferences and banquets
• wellness space / massages
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BRANŻA IT

IT INDUSTRY
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PRODUKTY:
Oferujemy usługi outsourcingu IT na każdym 
etapie tworzenia oprogramowania - od definicji 
wymagań i architektury, projektowania, 
rozwoju, integracji, konfiguracji, poprzez 
wdrożenie, obsługę i wsparcie.
Nasze usługi:
• SOFTWARE DEVELOPMENT
• IT OUTSOURCING / NEARSHORING
• IT CONSULTING
• CLOUD SERVICES
• DIGITAL ASSET MANAGEMENT
• PRODUCT LIFECYCLE MANAGEMENT

AMB SOFTWARE

ul. Sulechowska 1
Tel. +48 68 453 70 40
Fax +48 68 453 70 44

office@ambsoft.pl
www.ambsoft.pl

Rok założenia firmy: 2000
Liczba pracowników: 50+

OPIS DZIAŁALNOŚCI:
amb software to zielonogórska firma z 19-letnim 
doświadczeniem w branży IT, specjalizująca się 
w wysokiej jakości programowaniu przy użyciu 
zwinnych technologii zarządzania projektem.

DESCRIPTION:
amb software is an IT group with 19+ years 
of experience which specializes in high quality 
IT solution development using agile project 
management technologies.

NAJWIĘKSI ODBIORCY:
Kraj: Niemcy i pozostałe Kraje UE, a także USA.
Podmiot: Świadczymy outsourcing usług IT 
w sektorach mediów, finansów, opieki zdrowotnej, 
telekomunikacji i handlu elektronicznego.

NAGRODY, CERTYFIKATY, ISO:
• AWS Certifications,
• Certified ScrumMaster provided by Scrum 

Alliance,
• Professional ScrumMaster provided by Scrum.org,
• Prince2 provided by APM Group,
• NATO Secret Security Clearance of levels NATO 

CONFIDENTIAL provided by Polish Internal 
Security Agency.

MOST IMPORTANT CLIENTS:
Countries: Germany, EU and USA.
Companies, Institutions: We cover nearshore software 
development outsourcing services, particularly in the 
media, financial, healthcare, telecoms and e-commerce 
sectors but are always open to expand this spectrum.

AWARDS, CERTIFICATES, ISO:
• AWS Certifications,
• Certified ScrumMaster provided by Scrum 

Alliance,
• Professional ScrumMaster provided by Scrum.org,
• Prince2 provided by APM Group,
• NATO Secret Security Clearance of levels NATO 

CONFIDENTIAL provided by Polish Internal 
Security Agency.

Established: 2000
Number of employees: 50+

PRODUCTS:
We offer complete IT outsourcing services over 
the entire software development cycle - from
Requirements Definition and Architecture, 
Design, Development, Integration, Configuration, 
through Implementation, Maintenance & Support.
Our services:
• SOFTWARE DEVELOPMENT
• IT OUTSOURCING / NEARSHORING
• IT CONSULTING
• CLOUD SERVICES
• DIGITAL ASSET MANAGEMENT
• PRODUCT LIFECYCLE MANAGEMENT
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PRODUKTY:
• MDT (www.mdt.net) IDE dla programistów 

aplikacji GIS w GE Smallworld (język 
programowania Magik),

• Gislet (www.gislet.net) Przemysłowy mobilny 
klient GIS z rzeczywistym trybem offline 
(wspiera GE Smallworld), 

• Rublon (www.rublon.com) Platforma 
uwierzytelniająca (ochrona danych i zasobów 
firmy, dwuskładnikowe uwierzytelnianie, 
bezhasłowe logowanie, single sign-on, 
uwierzytelnianie transakcji).

ASTEC Ltd.

ul. Wyspiańskiego 11
65-036 Zielona Góra
Tel. +48 68 422 68 00

info@astec.net
www.astec.net

Rok założenia firmy: 1993
Liczba pracowników: 70
Roczny obrót: 7 mln zł

OPIS DZIAŁALNOŚCI:
ASTEC jest dostawcą usług IT specjalizującym 
się w dostarczaniu rozwiązań informatycznych, 
doradztwie oraz usługach wsparcia dla dużych 
przedsiębiorstw oraz międzynarodowych 
korporacji. Jako GE Energy Solutions Provider 
z dużym know-how dot. platformy Smallworld 
GIS oferujemy głębokie doświadczenie w branży 
energy & utilities.

DESCRIPTION:
ASTEC is an IT service provider that specializes 
in delivering software solutions, consulting and 
support to large businesses and worldwide 
enterprises. As a GE Energy Solutions Provider 
with a strong track record in the Smallworld GIS 
platform, we offer deep expertise in the energy 
and utilities industry.

NAJWIĘKSI ODBIORCY:
Podmiot: GE (Wielka Brytania, Francja, USA), 
Ubisense (Niemcy, USA), RWE (Czechy).

NAGRODY, CERTYFIKATY, ISO:
• Innowacja Roku 2007 (MDT - Magik Development 

Tools)
• Nagroda Gospodarcza Prezydenta Zielonej Góry 

2009
• Tytuł Regionalnego Lidera Innowacji i Rozwoju 2010
• Certyfikaty potwierdzające znajomość produktów 

firmy GE

MOST IMPORTANT CLIENTS:
Companies, Institutions: GE (The United Kingdom, 
France, USA), Ubisense (Germany, USA), RWE (The 
Czech Republic).

AWARDS, CERTIFICATES, ISO:
• Innovation of 2007 (MDT)
• Business Award from the President of Zielona 

Góra 2009
• Regional Leader of Innovation and Development 

2010
• Certificates confirming knowledge of GE Energy 

products

Established: 1993
Number of employees: 70
Annual turnover: PLN 7 M

PRODUCTS:
• MDT (www.mdt.net) IDE for developers 

of GE Smallworld G1S applications (Magik 
programming language),

• Gislet (www.gislet.net) Industrial mobile GIS 
client with true offline mode (supports GE 
Smallworld),

• Rublon (www.rublon.com) Authentication 
platform (company data and resource 
protection, two-factor authentication, 
passwordless login, single sign-on, transaction 
authentication).
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PRODUKTY:
Firma astozi w swoim portfolio posiada 
zarówno rozwiązania:
• sprzętowe (specjalizowane czujniki 

środowiskowe oraz mierniki parametrów 
pracy maszyn dla przemysłu oraz środowisk 
informatycznych)

• programowe dostępne jako rozwiązania 
on-premise (flagowy produkt systemONE) 

• w chmurze (rozwiązanie platformONE) 
w zakresie monitoringu warunków 
środowiskowych, procesów przemysłowych 
czy zarządzania energią.

astozi

ul. Inżynierska 8
67-100 Nowa Sól

tel.: +48 68 88 80 107
fax: +48 68 88 80 117

sales@astozi.pl
www.astozi.pl

Rok założenia firmy: 2013
Liczba pracowników: do 9

OPIS DZIAŁALNOŚCI:
Firma astozi zajmuję się produkcją urządzeń 
i rozwiązań w oparciu o technologie Industrial 
Internet of Things oraz Machine Learning do 
monitoringu środowiskowego oraz parametrów 
pracy urządzeń w przemyśle, centrach 
logistycznych, magazynach, transporcie, 
farmaceutyce, IT/ICT, inteligentnych budynkach.

DESCRIPTION:
The astozi company is a producer solutions 
based on Industrial Internet of Things 
and Machine Learning technologies for 
environmental monitoring and device 
operation parameters monitoring in industry, 
logistics centers, warehouses, transport, 
pharmaceuticals, IT / ICT, intelligent buildings.

NAJWIĘKSI ODBIORCY:
Sektor IT/ICT, Przemysł, Centra Logistyczne.

NAGRODY, CERTYFIKATY, ISO:
• Współtworzenie założeń do strategii rozwoju 

Sztucznej Inteligencji w Polsce pod kierunkiem 
Ministerstwa Cyfryzacji

• Wskazanie w raporcie Instytutu Sobieskiego 
dot. rozwiązań IoT i AI w Polsce, w obszarach 
zastosowań w fabrykach i magazynach.

MOST IMPORTANT CLIENTS:
IT / ICT, Industry, Logistics Centers.

AWARDS, CERTIFICATES, ISO:
• Co-creation of assumptions for the 

development strategy of Artificial Intelligence 
in Poland under the direction of the Ministry 
of Digital Affairs

• Indication in the report of the Sobieski 
Institute on IoT and AI solutions in Poland 
in the area of applications in factories and 
warehouses.

Established: 2013
Number of employees: up to 9

PRODUCTS:
In its portfolio, astozi has both solutions:
• hardware (specialized environmental sensors 

and machine performance meters for industry 
and IT environments) 

• software solutions available as on-premise 
solutions (systemONE solution)

• in the cloud (platformONE solution) for 
monitoring environmental conditions, industrial 
processes or energy management.
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PRODUKTY:
• Wojskowe systemy GPS wyposażone w moduł 

kryptograficzny
• Cywilne systemy GPS oraz inteligentne 

systemy bezpieczeństwa
• Systemy anty-dronowe
• Urządzenia klasy TEMPEST do przetwarzania 

informacji niejawnych

Hertz Systems Ltd 
Sp. z o.o.

al. Zjednoczenia 118 A
65-120 Zielona Góra

Biuro Handlowe 
w Warszawie:
ul. Arkuszowa 135
01-943 Warszawa
Tel. +48 68 328 70 00
Fax +48 68 328 70 01

hertz@hertzsystems.com
www.hertzsystems.com

Rok założenia firmy: 1989
Liczba pracowników: 200
Roczny obrót: 32 mln zł

OPIS DZIAŁALNOŚCI:
Hertz Systems specjalizuje się w wojskowych 
w systemach teleinformatycznych, nawigacji 
satelitarnej GPS, technologiach kosmicznych 
oraz inteligentnych, zaawansowanych 
systemach bezpieczeństwa. Hertz Systems 
zajmuje się również realizacją tajnych projektów
dla wojska i administracji rządowej oraz 
współpracą przy europejskim systemie 
nawigacyjnym Galileo.

DESCRIPTION:
Hertz Systems specializes in military ICT 
systems, GPS satellite navigation, space 
technologies and advanced, intelligent security 
systems. Hertz Systems also designes and 
implements secret projects for army and 
government administration and cooperates on 
developing the european navigation system: 
Galileo.

NAJWIĘKSI ODBIORCY:
Podmiot: Instytucje obrony narodowej (m.in.
MON), Europejska Agencja Kosmiczna, Obiekty 
przemysłowe.

NAGRODY, CERTYFIKATY, ISO:
• Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego NATO 

SECRET
• Certyfikat ISO 9001:2015
• Certyfikat AQAP 2110:2015
• Certyfikat AQAP 2210:2015
• Koncesja MSWiA w zakresie wytwarzania i obrotu 

technologią wojskową i policyjną
• Koncesja MSWiA w zakresie usług ochrony osób  

i mienia oraz zabezpieczenia technicznego i inne.

MOST IMPORTANT CLIENTS:
Companies, Institutions: National defence institutions, 
European Space Agency, Industrial facilities.

AWARDS, CERTIFICATES, ISO:
• NATO SECRET industrial security certificate
• ISO 9001:2015 certificate
• AQAP 2110:2015 certificate
• AQAP 2210:2015 certificate
• The Ministry of Interior and Administration 

(Poland) license for production and trade of 
military and police technology

• The Ministry of Interior and Administration 
(Poland) license for providing personal and 
property protection services and technical 
security and more.

Established: 1989
Number of employees: 200
Annual turnover: PLN 32 M

PRODUCTS:
• Military GPS systems equipped with 

cryptographic modules
• Civil GPS systems and intelligent security 

systems
• Anti-drone systems
• TEMPEST-class devices designed for processing 

classified information
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PRODUKTY:
Perc.tech – Security Appliance. Innowacyjne rozwiązanie 
zapewniającej najwyższy poziom zabezpieczenia 
wrażliwych danych.

Perceptus sp. z o.o.

ul. Drzewna 30/2A
65-140 Zielona Góra
Tel. +48 68 470 07 70
Fax +48 68 414 18 21

perceptus@perceptus.pl
www.perceptus.pl

Rok założenia firmy: 2008
Liczba pracowników: do 9 pracowników
Roczny obrót: 18,6 mln zł

OPIS DZIAŁALNOŚCI:
Firma Perceptus Sp. z o. o. funkcjonuje w branży 
cybersecurity od grudnia 2008 roku, dostarczając 
nowoczesne i niezawodne systemy bezpieczeństwa 
IT oraz związane z nimi kompleksowe usługi, a także 
niezbędną pomoc i wsparcie techniczne. Perceptus 
prowadzi sprzedaż sprzętu informatycznego, serwerów, 
urządzeń do archiwizacji i przechowywania danych oraz 
sprzedaż licencji dla: systemów bezpieczeństwa danych, 
systemów operacyjnych i serwerowych, baz danych. 
Świadczy usługi techniczne/informatyczne związane 
z dostawą, wdrożeniem i konfiguracją oraz eksploatacją 
powdrożeniową w zakresie zarówno sprzętu jak 
i oprogramowania. W firmie Perceptus funkcjonuje dział 
badawczo-rozwojowy, a w roku 2015 zainaugurowało 
działalność laboratorium bezpieczeństwa danych 
IT w chmurze, którego celem jest realizacja prac 
badawczo-rozwojowych prowadzących do opracowania 
nowoczesnych technologii, urządzeń i procesów. 

DESCRIPTION:
Perceptus Sp. z o.o. has been operating in the cybersecurity 
sector since December 2008. It supplies modern and reliable 
IT security systems and related comprehensive services, 
as well as necessary technical support. Perceptus sells IT 
equipment, servers, devices for data archiving and storage 
and licences for: data security systems, operating and 
server systems, databases. It provides technical/IT services 
connected with the delivery, implementation, configuration 
and post-implementation operation of equipment and 
software. Perceptus has a research and development 
department. In 2015, the IT data security laboratory was 
launched in the cloud, whose purpose is to perform research 
and development works leading to devising modern 
technologies, devices and processes. 

NAJWIĘKSI ODBIORCY:
Kraj: Polska
Podmiot: sektory publiczne oraz sektory prywatne

NAGRODY, CERTYFIKATY, ISO:
Perceptus posiada Certyfikat ISO 9001:2015 
potwierdzający, że system zarządzania jakością 
funkcjonujący w naszej firmie spełnia wymagania 
normy ISO 9001:2015 w zakresie: szkolenia,doradztwa, 
dystrybucji, sprzedaży i serwisu pełnego asortymentu 
produktów informatycznych, usług i rozwiązań. 
• Tytuł Lidera Stormshield w kategorii Integrator 

Roku 2019 za największą ilość wdrożeń rozwiązań 
Stormshield w Polsce

• Laureat rankingu Gazele Biznesu 2018 dla 
najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich 
przedsiębiorstw w kraju

• Tytuł Lubuskiego Lidera Biznesu 2018
• Tytuł Tytan Sprzedaży w roku 2016 i 2018; nagroda 

przyznawana partnerom osiągającym najwyższe 
wyniki sprzedażowe z zakresu bezpieczeństwa ESET.

• Diament Forbesa 2016 dla przedsiębiorstw 
najdynamiczniej zwiększających swoją wartość 
poprzez osiąganie coraz większych przychodów i 
zysków z prowadzonej działalności

• Tytuł Gepard Biznesu 2015, przyznany przez Instytut 
Europejskiego Biznesu.

• Tytuł Lubuskiego Lidera Innowacji 2015.

MOST IMPORTANT CLIENTS:
Country: Poland
Entity: public and private sectors 

AWARDS, CERTIFICATES, ISO:
Perceptus has ISO 9001:2015 Certificate confirming that the 
Quality Management System functioning at our Company 
satisfies the requirements of ISO 9001:2015 Standard within: 
training, consulting, distribution, sale and servicing of the 
complete IT product range, services and solutions. Perceptus 
has won the following prizes and awards:
• The Title of the Stormshield Leader in the Integrator 

of the Year 2010 Category for the largest number of 
Stormshield solution implementations in Poland

• The Winner of the Business Gazelle Ranking 2018 for the 
most dynamically developing small and medium-sized 
companies in the country

• The Title of Lubuskie Voivodeship Business Leader of 
2018

• The Title of the Sale Titan in 2016 and 2018; a prize 
granted to partners achieving the highest sale results 
within the ESET security

• The Forbes Diamond 2016 for companies with the most 
dynamic growth in their worth through generating 
increasing higher incomes and profits on the conducted 
activity

• The Title of the Business Leopard 2015, granted by the 
European Business Institute

• The Title of Lubuskie Voivodeship Innovation Leader 
of 2015

Established: 2008
Number of employees: 9
Annual turnover: PLN 18,6 M

PRODUCTS:
Perc.tech - Security Appliance.
An innovative solution ensuring the highest level of 
sensitive data security.
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PRODUKTY:
• Chmura obliczeniowa w modelu IaaS 

(infrastruktura jako usługa): Sinersio Cloud 
Standard i Sinersio Cloud Enterprise

• Backup w modelu BaaS (backup jako usługa): 
TotalBackup Standard i TotalBackup Premium

• Hosting systemów biznesowych ERP/CRM/
WMS/BI/e-commerce

Sinersio Polska
Sp. z o.o.

ul. Inżynierska 8
67-100 Nowa Sól
Tel. +48 68 411 44 40
Tel. +48 61 646 75 00
Fax +48 61 646 75 01
office@sinersio.com
marketing@sinersio.com

www.sinersio.com
www.chmuraprzemyslowa.pl
totalbackup.me

Rok założenia firmy: 2009

OPIS DZIAŁALNOŚCI:
Sinersio Polska jest firmą specjalizującą się w 
dostarczaniu usług w obszarze nowoczesnych 
technologii IT (chmura obliczeniowa, backup 
danych, hosting systemów biznesowych ERP/
CRM/WMS/BI/e-commerce, kolokacja). Posiadamy 
własny, niezawodny i bezpieczny obiekt data 
center zaprojektowany i wybudowany zgodnie z 
międzynarodowym standardem TIA-942 w klasie 
TIER III. Zatrudniamy zespół inżynierów i doradców 
biznesowych, którzy od kilkunastu lat związani są z 
polskim rynkiem IT. Klientom zapewniamy wsparcie 
techniczne w trybie 24/7/365. Spełniamy przepisy 
dotyczące ochrony danych osobowych.

DESCRIPTION:
Sinersio Polska is a company specializing in providing 
services in the field of modern IT technologies (cloud 
computing, data backup, hosting business systems ERP 
/ CRM / WMS / BI / e-commerce, collocation).
We have our own, reliable and secure data center 
designed and built in accordance with the international 
standard TIA-942 in the TIER III class. We employ a 
team of engineers and business advisors who have 
been involved in the Polish IT market for more than a 
dozen years. We provide clients with technical support 
in the 24/7/365 mode. We comply with the provisions 
on the protection of personal data.

NAJWIĘKSI ODBIORCY:
Podmiot: Sieć supermarketów Piotr i Paweł, sieć 
hurtowni Kaczmarek Electric, Elektrociepłownia 
Andrychów, PaulaFish, biblioteki.pl, sieć hurtowni 
Itum Owoce, Centrum Dystrybucji Mięsa Artek, 
hurtownia BATCAR.

NAGRODY, CERTYFIKATY, ISO:
• Nagroda Polskiej Konfederacji Pracodawców 

Prywatnych Lewiatan „Biznes. Dobry wybór”
• „Odkrycie Roku 2013” – nagroda firmy Audytel 

analizującej polski rynek usług data center
• Ambasador Nowosolskiego Odpowiedzialnego 

Biznesu 2016

MOST IMPORTANT CLIENTS:
Companies, Institutions: Piotr i Paweł supermarket 
chain, Kaczmarek Electric warehouse network, 
Andrychów power plant, PaulaFish, biblioteka.pl, tum 
Owoce warehouse chain, Artek Meat Distribution 
Center, BATCAR wholesaler.

AWARDS, CERTIFICATES, ISO:
• Award of the Polish Confederation of Private 

Employers Lewiatan “Biznes. A good choice”
• “Discovery of the Year 2013” – the Audytel 

company’s prize
• Ambassador of the Nowosolski Responsible 

Business 2016

Established: 2009

PRODUCTS:
• Cloud computing in the IaaS model (infrastructure 

as a service): Sinersio Cloud Standard and Sinersio 
Cloud Enterprise

• Backup in the BaaS model (backup as a service): 
TotalBackup Standard and TotalBackup Premium

• ERP / CRM / WMS / BI / e-commerce business 
systems hosting
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OTHER

POZOSTAŁE  
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PRODUKTY:
Środki Ochrony Indywidualnej – odzież 
specjalistyczna: wodoochronna, 
antyelektrostatyczna, kwasoługoochronna, 
trudnopalna, ostrzegawcza, spodniobuty, 
wodery, ubrania do prac we wszystkich branżach, 
w środowiskach zagrażających zdrowiu i życiu.

AJ Group Sp. z o.o.

ul. Działkowa 19a
65-767 Zielona Góra
Tel. +48 68 453 58 98
Fax +48 68 453 58 98

info@ajgroup.pl
www.ajgroup.pl

Rok założenia firmy: 2001
Liczba pracowników: 242

OPIS DZIAŁALNOŚCI:
Firma AJ Group jest producentem specjalistycznej 
odzieży wodoochronnej oraz woderów i 
spodniobutów. Wytwarzana przez AJ Group odzież 
sprzedawana jest pod markami własnymi PROS
i AQUAPROS. Profesjonalna odzież ochronna 
wykonana jest z najwyższej jakości tkanin, 
surowców i dodatków, spełniająca specjalistyczne 
(aktualnie obowiązujące) normy europejskie. 
Do produkcji używane są tkaniny PLAVITEX i 
AQUAPROOF co gwarantuje najwyższą jakość i 
100% satysfakcji.

DESCRIPTION:
AJ Group is a manufacturer of specialist waterproof 
clothing and waders. The clothing sold by AJ Group has 
its own labels: PROS and AQUAPROS. A professional 
protective clothing is made of the highest quality of 
textiles, raw materials and accessories, compliant with 
specialist (currently applicable) European standards.
PLAVITEX and AQUAPROOF textiles are used, which 
guarantees the highest quality and 100% satisfaction.

NAJWIĘKSI ODBIORCY:
Kraj: Polska, Rosja, Niemcy, Dania, Francja, Szwecja, 
Islandia, Japonia, Litwa, Łotwa, Estonia, Ukraina, 
Wielka Brytania, Holandia, Hiszpania, Chile.

NAGRODY, CERTYFIKATY, ISO:
• EN ISO 13688 • EN 343 EN 1149-5
• EN 14605 • EN ISO 20471
• EN ISO 14116 • EN ISO 20347
• Wszystkie produkty oznaczone znakiem CE

MOST IMPORTANT CLIENTS:
Countries: Poland, Russia, Germany,
Denmark, France, Sweden, Iceland, Japan,
Lithuania, Latvia, Estonia, Ukraine, The United
Kingdom, The Netherlands, Spain, Chile.

AWARDS, CERTIFICATES, ISO:
• EN ISO 13688 • EN 343 EN 1149-5
• EN 14605 • EN ISO 20471
• EN ISO 14116 • EN ISO 20347
• CE certificate

Established: 2001
Number of employees: 242

PRODUCTS:
Personal Protective Equipment – specialist clothing: 
waterproof, electrostatically dissipative, acid-lyeproof, 
flame-retardant, warning clothing, waders, clothing for 
working in all sectors, in environments threatening to 
health and life.
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PRODUKTY:
Fototapety, bordy, naklejki ścienne oraz obrazy 
na canvasie.

Consalnet Ltd.

ul. Sosnowa 4
67-300 Szprotawa, 
Wiechlice
Tel. +48 68 376 09 91
Fax +48 68 376 52 76

consalnet@consalnet.pl
www.consalnet.pl

Rok założenia firmy: 2008 
Liczba pracowników: 90
Roczny obrót: 26 mln zł

OPIS DZIAŁALNOŚCI:
Consalnet - producent dekoracji ściennych. 
Dysponujemy licencjami Star Wars, PZPN 
(Lewandowski) Disney, Marvel, Mattel, Hello 
Kitty i inne. Drukujemy na dziesięciu cyfrowych, 
wielkoformatowych drukarkach HP Latex 3100 
i 3500. Mamy własną stolarnię.

DESCRIPTION:
Consalnet is a producer of wall decorations. We 
hold licences from Star Wars, Polish National 
Football Association (Lewandowski), Disney, 
Marvel, Mattel, Hello Kitty, and other. Our 
prints are made on ten digital large-format HP 
Latex 3100/3500 printers. We have our own 
joinery workshop.

NAJWIĘKSI ODBIORCY:
Kraj: Polska, Niemcy, Francja, Czechy,
Rosja, Arabia Saudyjska.

NAGRODY, CERTYFIKATY, ISO:
• ISO9001:2008
• DIN EN 15102
• Amerykański certyfikat Greenguard na tusze HP

MOST IMPORTANT CLIENTS:
Countries: Poland, Germany, France, the
Czech Republic, Russia, Saudi Arabia.

AWARDS, CERTIFICATES, ISO:
• ISO9001:2008
• DIN EN 15102
• HP inks are Greenguard certified

Established: 2008
Number of employees: 90
Annual turnover: PLN 26 M

PRODUCTS:
Murals, borders, wall decals and canvas prints.
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PRODUKTY:
W naszej ofercie znajdą Państwo szeroki 
asortyment związany z placami zabaw – 
ślizgawki, siedziska do huśtawek, kamienie 
wspinaczkowe, bujaki, zjazdy linowe, 
uchwyty, obejmy, a także niezbędne łączniki 
montażowe, zaślepki i nadkładki. Oferujemy 
zarówno produkty służące do budowy placów 
zabaw w miejscach publicznych, jak i tych 
przydomowych konstrukcji.

JUST FUN S.C.

ul. Myśliborska 21
66-400 Gorzów Wlkp.
Tel. +48 95 7 390 390
Fax +48 22 398 72 95

info@justfun.pl
www. www.justfun.pl

Rok założenia firmy: 2005

OPIS DZIAŁALNOŚCI:
Firma JUST FUN jest producentem 
i dystrybutorem akcesoriów oraz elementów 
konstrukcyjnych wyposażenia placów zabaw. 
Naszym głównym celem jest zapewnienie 
odbiorcom wysokiej jakości produktów, 
spełniających wymogi bezpieczeństwa. Aby 
spełnić oczekiwania klientów, nasza oferta 
jest stale rozbudowywana i uzupełniana 
o nowe produkty. Dzięki temu jesteśmy jedną 
z wiodących firm w branży.

DESCRIPTION:
JUST FUN is a manufacturer and distributor 
of playground accessories and construction 
elements for outdoor entertainment. Our 
main objective is to provide safe, high quality 
product To meet our customers’ expectations, 
we constantly keep extending and supplement 
it with new product That approach makes us 
one of the leading companies in this sector.

NAJWIĘKSI ODBIORCY:
Firma JUST FUN ma zasięg międzynarodowy.
Nasza siedziba znajduje się zaledwie 45 km od 
niemieckiej granicy i jednocześnie w samym 
centrum Europy. Dzięki korzystnej lokalizacji, 
a także szerokiej współpracy ze znanymi 
i sprawdzonymi firmami transportowymi 
o międzynarodowym zasięgu, możemy zaoferować 
szybki i godny zaufania transport.

NAGRODY, CERTYFIKATY, ISO:
• PN-EN 1176
• PN-EN 1177
• PN-EN 71

MOST IMPORTANT CLIENTS:
We sell our products all over the world. Our 
headquarters is located only 45 km from the German 
border, in the very centre of Europe. This advantageous 
location and cooperation with a wide range of well-
known and reliable international shipping companies, 
allows us to offer a fast and trustworthy service to our 
customer.

AWARDS, CERTIFICATES, ISO:
• PN-EN 1176
• PN-EN 1177
• PN-EN 71

Established: 2005

PRODUCTS:
JUST FUN company offers a wide range of 
playground equipment slides, swing seats, 
climbing stones, spring riders, zip lines, handles, as 
well as all necessary swing hooks, bolt and beam 
caps. We offer products for both commercial and 
residential use.
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Magnus Organy

ul. Konopnickiej 5
66-100 Sulechów
Tel. +48 502 656 252

info@magnus-organy.eu
www.magnusorgan.com

Rok założenia firmy: 2011
Liczba pracowników: 6

Established: 2011
Number of employees: 6

PRODUKTY:
Organy kościelne. Prospekty piszczałkowe. 
Systemy kompletne organów wirtualnych.

OPIS DZIAŁALNOŚCI:
Zajmujemy się projektowaniem i budową 
organów kościelnych, konstruowanych w 
przełomowej technologii VPO (tzw.organy 
wirtualne). Projektujemy i budujemy zarówno 
kompletne organy, dostosowane do unikalnych 
wnętrz konkretnych kościołów, jak i seryjnie 
produkowane instrumenty wolnostojące, 
wybierane przez użytkowników prywatnych, 
sale koncertowe i niewielkie kaplice.

DESCRIPTION:
Organ-building company, a manufacturer of 
church organ, built with breakthrough VPO 
technology (virtual organ). We design both 
unique complete organ systems for church 
interiors and standalone instruments to be used 
by private users, concert halls or chapels.

NAJWIĘKSI ODBIORCY:
Kraj: Wielka Brytania, Nigeria, Chiny, Chile, 
Białoruś, Polska.
Podmioty: Kościół Rzymsko-Katolicki, Kościół 
Anglikański, szkoły muzyczne, użytkownicy 
prywatni.

MOST IMPORTANT CLIENTS:
Countries: Countries: The United Kingdom, 
Nigeria, China, Chile, Belarus.
Institutions: Catholic Church, Anglican
Church, music schools, music academies.

PRODUCTS:
Church organs. Church organ pipe prospects.
Church organ soundsystems.
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PRODUKTY:
STAR LINES oferuje gotowe zestawy 
prezentowe na różne okazje typu urodziny, 
imieniny, śluby, etc. Znakiem rozpoznawczym 
STAR LINES jest rysunkowa seria z misiem 
Your Lovely Bear oraz zdjęciowa seria karnetów 
ślubnych Wedding Moments.

STAR LINES Sp. z o.o.

ul. Fajansowa 35
65-954 Zielona Góra
Tel. +48 608 570 757
Tel. +48 604 08 48 08

info@starlines.pl
www.starlines.pl

Rok założenia firmy: 1993
Liczba pracowników: 10

OPIS DZIAŁALNOŚCI:
STAR LINES zajmuje się projektowaniem, 
produkcją i dystrybucją artykułów 
upominkowych: karnetów okolicznościowych, 
kalendarzy, kubków, torebek prezentowych, 
zaproszeń na różne okazje, biżuterii typu 
charms, bransoletek, naszyjników.

DESCRIPTION:
STAR LINES deals with designing, production 
and distribution of gift articles: greeting cards, 
calendars, mugs, gift bags, invitations for 
different occasions, charms jewellery, bracelets, 
necklaces.

NAJWIĘKSI ODBIORCY:
Kraj: Polska
Podmiot: Empik S.A.

NAGRODY, CERTYFIKATY, ISO:
• Firma Rodzinna
• Firma Godna Zaufania
• Firma Przyjazna Internautom
• Polski Orzeł Biznesu
• Nagroda Kulturalna
• Firma Premium

MOST IMPORTANT CLIENTS:
Countries: Poland
Companies: Empik S.A.

AWARDS, CERTIFICATES, ISO:
• Family Business
• Trustworthy Company
• Internet Friendly Company
• Polish Business Eagle
• Cultural Award
• Premium Company

Established: 1993
Number of employees: 10

PRODUCTS:
Star Lines offers ready gift sets for different 
occassions such as birthday, nameday, weddings, 
etc. Identification mark of STAR LINES is a 
cartoon series with the bear Your Lovely Bear 
and a photographic series of Wedding moments. 
We service chain stores and the best retail shops 
througout the whole Poland.
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PRODUKTY:
Stojące wieże kwiatowe, wiszące kwietniki, 
mała architektura, skrzynie kwiatowe 
z systemem podwójnego dna, donice miejskie, 
hydrożele. 

Terra Group 

ul. Wrocławska 17B
65-427 Zielona Góra
 
Tel. +48 68 455 62 69
Fax +48 68 359 41 52

info@terra-pl.eu
www.terra-pl.eu

Rok założenia firmy: 1997
Liczba pracowników: 30
Roczny obrót: 5,5 mln zł

OPIS DZIAŁALNOŚCI:
Terra Group to 25 lat doświadczenia 
w funkcjonalnym kreowaniu przestrzeni. Wieże 
kwiatowe, donice miejskie i meble miejskie 
znajdują uznanie klientów z branży administracji 
publicznej i nie tylko. 

DESCRIPTION:
Terra Group has 25 years of experience in the 
functional space creation. Flower towers, city 
flower pots and furniture are appreciated by 
customers not only in the public administration 
sector. 

NAJWIĘKSI ODBIORCY:
Kraj: Kraje UE
Podmiot: administracja publiczna, architekci, 
branża HoReCa

NAGRODY, CERTYFIKATY, ISO:
• tytuł najbardziej innowacyjnej firmy 

Województwa Lubuskiego w roku 2007
• Złoty Laur podczas Międzynarodowej Wystawy 

Zieleń to Życie 2008 w Warszawie za najlepszy 
produkt w kategorii ogrody i tereny zielone

• Złoty Medal Międzynarodowych Targow 
Poznańskich podczas Targow Ogrodniczych 
Gardenia 2009 w Poznaniu

• Kreator DecoTrendow 2015

MOST IMPORTANT CLIENTS:
Country: the EU countries
Entity: public administration, architects, 
HoReCa sector

AWARDS, CERTIFICATES, ISO:
• The title of the most innovative company in 

Lubuskie Voivodeship in the year 2007
• The Golden Laurel in the International 

Exhibition “Green means Life” 2008 in Warsaw 
for the best product in the gardens and green 
areas category

• The Gold Medal of the International Fairs in 
Poznań during the Garden Fairs Gardenia 2009 
in Poznań

• DecoTrends Creator 2015

Established: 1997
Number of employees: 30
Annual turnover: PLN 5,5 M

PRODUCTS:
Standing flower towers, hanging flower beds, 
street architecture, flower boxes with a double 
bottom system, city flower pots, hydrogels. 



Chamber of Tax Administration (Izba 
Administracji Skarbowej, IAS) in Zielona 
Góra was established on 1 March 2017 
in relation to the entry in force of the 
act of 16 November 2016 on National 
Tax Administration.
As a result of introduction of the new 
legislation, the currently operating 
tax administration, tax inspection 
and Customs combined into one 
organisation named National Tax 
Administration (Krajowa Administracja 
Skarbowa, KAS. The main task of the 
KAS is to collect tax liabilities and 
customs duties and control of the 
proper fulfilment of obligations related 
to public levies. With reference to the 
tax administration functioning until 
28 February 2017, the consolidated 
national Tax Administration places 
much more emhasis, among others, on:
• service for large taxpayers,
• unifor tax and customs information,
• preventing crime (among others, VAT 

debt).

Our main tasks are:
• effective and efficient activity in the 

area of public levies,

Izba Administracji Skarbowej w Zielonej 
Górze powstała 1 marca 2017 r. 
w związku z wejściem w życie ustawy 
z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej 
Administracji Skarbowej. W wyniku 
wprowadzenia nowych przepisów 
dotychczas funkcjonująca administracja 
podatkowa, kontrola skarbowa i Służba 
Celna połączyły się w jedną organizację 
o nazwie Krajowa Administracja 
Skarbowa. Głównym zadaniem KAS jest 
pobór należności podatkowych i celnych 
oraz kontrola prawidłowości realizacji 
obowiązków związanych z daninami 
publicznymi. W odniesieniu do 
administracji skarbowej funkcjonującej 
do 28 lutego 2017 r. skonsolidowana 
Krajowa Administracja Skarbowa 
większy nacisk kładzie m.in. na:
• obsługę dużych podatników,
• jednolitą informację podatkową 

i celną,
• zapobieganie przestępczości (m.in. 

wyłudzeniom VAT).
• Nasze główne zadania to: skuteczne 

i efektywne działanie w obszarze 
danin publicznych,

• wspieranie obywateli w dobrowolnym 

Chamber of Tax
Administration (IAS) 
in Zielona Góra 

Izba Administracji
Skarbowej
w Zielonej Górze 

• supporting citizens in voluntary 
compliance with the tax obligations,

• supporting fair competitiveness and 
legally operating entrepreneurs,

• prosecution of tax fraudsters,
• preventing from import of illegal and 

hazardous goods into our country.

In the Lubuskie Voivodeship, Tax 
Chamber in Zielona Góra transformed 
into the Chamber of Tax Administration 
in Zielona Góra to which 14 tax offices 
and a newly established Lubuski Urząd 
Celno-Skarbowy (Customs and Tax 
Office of the Lubuskie Voivodeship) in 
Gorzów Wielkopolski are subject.

The Customs and Tax Office of the 
Lubuskie Voivodeship in Gorzów 
Wielkopolski consists of two 
delegations:
• Delegation in Rzepin, to which 

Customs Branch in Świecko 
and Customs Branch in Gorzów 
Wielkopolski report;

• Delegation in Zielona Góra, to which 
Customs Branch in Zielona Góra and 
Customs Branch in Olszyna report.

wywiązywaniu się z obowiązków
podatkowych,
• wspieranie uczciwej konkurencji 

i legalnie działających 
przedsiębiorców,

• ściganie oszustów podatkowych,
• zapobieganie wwożeniu na teren
• naszego kraju nielegalnych 

i niebezpiecznych towarów.
W województwie lubuskim Izba 
Skarbowa w Zielonej Górze 
przekształciła się w Izbę Administracji 
Skarbowej w Zielonej Górze, której 
podlega 14 urzędów skarbowych 
oraz nowo utworzony Lubuski 
Urząd Celno-Skarbowy w Gorzowie 
Wielkopolskim.

W skład Lubuskiego Urzędu Celno-
Skarbowego w Gorzowie 
Wielkopolskim wchodzą dwie 
delegatury:
• Delegatura w Rzepinie, której podlega 

Oddział Celny w Świecku i Oddział 
Celny w Gorzowie Wielkopolskim;

• Delegatura w Zielonej Górze, której 
podlega Oddział Celny w Zielonej 
Górze i Oddział Celny w Olszynie.

More information is available at our website: www.lubuskie.kas.gov.pl Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie: www.lubuskie.kas.gov.pl
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LUBUSKIE, PONIEWAŻ …
• jest położone w sercu Europy, wzdłuż polsko – niemieckiej granicy i doskonale 

skomunikowane z systemem autostrad europejskich, 
• posiada bardzo dobrze rozwiniętą infrastrukturę techniczną, np. drogi A2, A18, S3, 

szlaki kolejowe, rzeczne oraz port lotniczy w Babimoście, 
• posiada ponad 1200 ha uzbrojonych, dostępnych terenów inwestycyjnych 

w specjalnych strefach ekonomicznych oraz strefach aktywności gospodarczej, 
• oferuje zwolnienie z CIT oraz zwolnienia w podatkach lokalnych na okres do 7 lat, 

funkcjonują tutaj firmy krajowe i zagraniczne z różnorodnych branż przemysłu,
• władze samorządowe współpracują z firmami i instytucjami otoczenia biznesu w celu 

dopasowania kształcenia na poziomie średnim i wyższym do wymogów rynku pracy. 
• należy do grupy wiodących polskich regionów w produkcji wyrobów z drewna, 

wysoko notowane jest także w produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych 
i optycznych, produkcji papieru oraz części i akcesoriów motoryzacyjnych 

Lubuskie VOIVODESHIP BECAUSE ...
• It is situated in the heart of Europe, along the Polish-German border and it is 

connected perfectly with the European highway system, 
• It has a very well developed technical infrastructure, e.g. A2, A18, S3 roads, railway 

tracks, river routes and an airport in Babimost, 
• It has more than 1200 ha of available investment areas with all the necessary utilities 

in special economic zones and economic activity zones, 
• It offers a release from CIT and local taxes for the period of 7 years; there are 

domestic and foreign companies here in various industry sectors,
• The self-government authorities collaborate with companies and institutions in the 

business surroundings in order to match secondary and higher education to the 
labour market requirements,

• It belongs to the group of the Polish regions which are the leaders in the manufacturing 
of timber products, it also has high results in the manufacturing of computers, 
electronic and optical products, paper as well as automotive parts and accessories

Lubuskie VOIVODESHIP
ECONOMIC DESCRIPTION

PORTRET GOSPODARCZY
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
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GŁÓWNE OŚRODKI MIEJSKIE

 Największymi miastami regionu i zarazem głównymi ośrodkami gospodarczymi są 
Zielona Góra oraz Gorzów Wielkopolski, następnie Nowa Sól i Żary, do których dołączają 
miasta, w których działają podstrefy Kostrzyńsko–Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
 Cechą gospodarki Zielonej Góry jest jej zróżnicowanie branżowe z wyraźną dominacją 
sektora usługowo–handlowego. W przetwórstwie przemysłowym wieloletnią tradycją cieszy 
się produkcja artykułów spożywczych i napojów alkoholowych. Ponadto produkowane są 
wyroby z drewna, aparatura pomiarowa, sprzęt elektrotechniczny, maszyny, tworzywa 
sztuczne i artykuły chemii gospodarczej oraz części motoryzacyjne. Swoje rozwiązania 
i usługi oferują firmy branży IT /ICT oraz fintech, a z młodszych sektorów dynamicznie rozwija 
się elektromobilność. Rynek usług to liczne firmy transportowo-spedycyjne i logistyczne. 
 Gorzów Wlkp. jest ośrodkiem gospodarczym, w którym koncentruje się 
działalność dużych zakładów produkcyjnych. Zapoczątkowana w latach 50-tych 
XX wieku produkcja włóknin poliamidowych dała podwaliny pod nowoczesny 
przemysł chemiczny. Globalne koncerny umieściły tam również produkcję akcesoriów 
motoryzacyjnych. Silna pozycja firm branży metalowej i maszynowej sprawiły, że 
utworzono Lubuski Klaster Metalowy (LKM), którego przedstawiciele angażują się 
również w tworzenie nowoczesnego systemu szkolnictwa zawodowego i wyższego. 
Pozostałe aktywne branże to: elektroniczna, energetyczna, farmaceutyczna, meblowa, 
spożywcza, włókiennicza oraz przetwórstwa drewna. 

Różnorodność gospodarczą cechują również Żary, gdzie prowadzona jest produkcja takich 
gałęzi przemysłu jak: drzewny, szklarski, motoryzacyjny, elektryczny, metalowy, maszynowy, 
spożywczy, tekstylny, ponadto są produkowane tworzywa sztuczne oraz materiały 
budowlane. 
 Nowa Sól, po gospodarczej zapaści z lat 90-tych XX wieku, obecnie jest silnym 
ośrodkiem przemysłowym. W pierwszym okresie sposobem na przetrwanie była produkcja 
… figur ogrodowych. Szybszy rozwój gospodarczy Nowej Soli, m.in. dzięki dynamicznemu 
napływowi znaczących inwestycji zagranicznych rozpoczął się po 2004 roku. Obecnie 
w mieście prężnie działają firmy z branży spożywczej, motoryzacyjnej, elektronicznej, 
budowlanej, odlewniczej, metalowej, maszynowej i elektrotechnicznej. 

Warto zwrócić uwagę na znaczną koncentrację branżową w kilku lubuskich 
miejscowościach, np. producentów papieru i wyrobów z papieru w Kostrzynie 
n/Odrą, producentów pieców przemysłowych oraz zaawansowanych technologicznie 
rozwiązań do obróbki cieplnej i powierzchniowej metali i procesów odlewniczych 
w Świebodzinie, jak również przetwórstwa mięsnego i wędlin w Sławie. 

MAIN URBAN CENTRES 

 The largest cities in this region and, at the same time, the main economic centres, 
are Zielona Góra and Gorzów Wielkopolski, then Nowa Sól and Żary, and also cities 
with the sub-zones of Kostrzyn-Słubice Special Economic Zone.
 The economy in Zielona Góra is diversified in terms of sectors with the clear 
dominance of the service and sale sector. The production of foodstuff and alcoholic 
beverages has a long-term tradition in the industrial processing. Moreover, timber 
products are manufactured, measurement apparatus, electro-technical equipment, 
machines, plastics, household chemicals and automotive parts. The IT / ICT and 
fintech companies offer their solutions and services, and the electric vehicle network is 
developing dynamically in the younger sectors. The service market includes numerous 
transport, forwarding and logistic companies. 
 Gorzów Wielkopolski is an economic centre with active large manufacturing sites. 
The production of polyamide nonwoven, started in the 50’s of the 20th c., was the 
foundation of the modern chemical industry. Furthermore, global combines produce 
automotive accessories there. The strong position of the metal and machine sector 
companies contributed to the establishment of Lubuskie Metal Cluster (LKM), whose 
representatives get involved also in the creation of the modern system of vocational 
and higher education. The remaining active sectors are as follows: electronic, energetic, 
pharmaceutic, furniture, food, textile and timber processing. 

 An economic diversity is also characteristic for Żary with the following industry 
branches: timber, glass, automotive, electric, metal, machine, food, textile, plastic and 
construction materials. 
 Nowa Sól, after the economic collapse in the 90’s of the 20th c., is currently a 
strong industrial centre. In the first period, a way to survive was the production of ... 
garden statues. A faster economic development of Nowa Sól, i.a. owing to the dynamic 
inflow of significant foreign investments, started in 2004. Today the city has buoyant 
companies operating in food, automotive, electronic, construction, forgery, metal, 
machine and electro-technical sectors. 

It is worth noting a strong sector concentration in a few Lubuskie cities, e.g. the 
manufacturers of paper and paper products in Kostrzyn nad Odrą, the manufacturers 
of industrial furnaces and technologically advanced solutions for the thermal and 
surface processing of metals and foundry in Świebodzin, as well as meat and meat 
products processing in Sława.
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Ludność województwa lubuskiego    1 011,6 MLN
Liczba mieszkańców na km2   72 osoby
Zamieszkała w miastach    658,9 tys. osób/65%
Powierzchnia województwa lubuskiego   13 988 km2

Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione  51%

Lubuskie Voivodeship population    1  011,6 MLN
Inhabitants / km2    72 
In cities     658 900/65%
Lubuskie Voivodeship Area    13 988 km2

Forest lands and lands covered by trees and bushes 51%

WIODĄCE BRANŻE PRODUKCJI PRZEMYSŁOWEJ
Od powstania województwa lubuskiego w 1999 roku dynamicznie rozwijający się 
przemysł zwiększył wartość produkcji blisko 4-krotnie. Eksport wzrósł 5-krotnie, a PKB 
regionu wzrosło 2,5-krotnie. 

PKB województwa lubuskiego 
2000	 -	 	17,52	mld	zł
2010	 	-	 	31,69	mld	zł	
2015		 -	 	39,81	mld	zł	
2017		 -	 	43,50	mld	zł	(dane	szacunkowe)

LEADING INDUSTRY PRODUCTION SECTORS
Since the beginning of Lubuskie Voivodeship in 1999, a dynamically developing 
industry quadrupled the value of production. Export increased five-fold, and GDP in 
the region was twice and a half higher. 

GDP in Lubuskie Voivodeship
2000 -  PLN 17,52	bn
2010  -  PLN 31,69	bn
2015  -  PLN 39,81	bn
2017  -  PLN 43,50	bn	(estimated	data)

Spośród 28 działów przemysłu największy udział w produkcji (od 2010 roku) ma branża 
motoryzacyjna – 16,5%. Z drugiej dziesiątki w latach 90-tych XX wieku awansowała do 
pozycji regionalnego lidera zwiększając przy tym swoją produkcję prawie 62 razy. Na 
drugim miejscu plasuje się produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (11,3%), 
a na trzecim produkcja artykułów spożywczych (8,5%). W dalszej kolejności znalazły się 
produkcja wyrobów z metali oraz produkcja papieru. 
Tradycyjnie silne są także: produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców 
niemetalicznych, metali, mebli, ponadto budowa maszyn i urządzeń oraz urządzeń 
elektrycznych, przetwórstwo tworzyw sztucznych oraz chemikaliów i wyrobów 
chemicznych.
Kolorytu gospodarczego województwa lubuskiego dodaje odradzająca się tradycja upraw 
winnej latorośli oraz produkcja wina (m.in. w odmianach riesling, pinot noir, regent oraz 
traminer). 

Among 28 industry divisions, the automotive sector had the highest share of production 
(since 2010) – 16.5%. From the second ten in the 90’s of the 20th c. it advanced to 
the position of a regional leader, while increasing its production nearly 62 times. The 
manufacturing of timber, cork, straw and wicker products is in the second place (11.3%), 
and food products are in the third place (8.5%). And further there is furniture and paper 
production. 
Traditionally, the following sectors are also strong: manufacturing products from other 
non-metallic mineral raw materials, metals, furniture, the construction of machines and 
devices (also electric) and the sector of plastics and chemicals, and chemical products.
Economic colours in Lubuskie Voivodeship are provided by a reviving tradition of vine 
cultivation and wine production (among other things, the variety of riesling, pinot noir, 
regent and traminer).  
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Wartość produkcji sprzedanej przemysłu 
1999	 -			9,27	mld	zł	(ceny	bieżące)
2010	 -	23,37	mld	zł
2015	 -	29,72	mld	zł	
2018		 -	38,13	mld	zł
2019		 -	38,86	mld	zł
I-X	2020		 -	31,86	mld	zł	mld	zł	(dane	szacunkowe)
*Dane na podstawie publikacji Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze ze strony: www.zielonagora.stat.gov.pl 

WYMIANA HANDLOWA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO 
Położenie lubuskiego wzdłuż granicy z Niemcami wpływa na dynamiczny wzrost inwestycji 
zagranicznych oraz handlu zagranicznego. Wartość wymiany handlowej lubuskiego, która 
w roku 2000 wyniosła około 2,11 mld euro, do roku 2017 zwiększyła się 4,5 razy i wyniosła 
9,5 mld euro. 
Województwo utrzymuje nadwyżkę eksportu nad importem w sposób nieprzerwany od 
2010 roku. W latach 2000-2017 odnotowano pięciokrotny wzrost wartości eksportu z 1,2 
mld euro do 6,06 mld euro. Województwo lubuskie pod względem wartości eksportu 
awansowało z 12 miejsca w 2000 roku na 9 pozycję w 2017 roku. 
Systematycznie powiększa się grupa regionalnych eksporterów. W 2014 roku przekroczyła 
ona liczbę tysiąca podmiotów (1027) i systematycznie rośnie (2017 - 1112 eksporterów). 
Tak duże nasycenie firm prowadzących handel zagraniczny sprawia, że województwo 
lubuskie notuje najwyższy w Polsce wskaźnik relacji udziału wartości eksportu do wartości 
sprzedanej przemysłu. Prawie ¾ produkcji przemysłowej jest eksportowana (74,3% 
w 2017 roku). 
Znacząca rola eksportu produkcji przemysłowej wpływa na wysoką wartość eksportu per 
capita. Eksport na jednego mieszkańca województwa lubuskiego w 2017 roku wyniósł 6,0 
tys. euro, co plasuje region na drugim miejscu w Polsce. 
Wiodącymi towarami eksportowymi województwa lubuskiego są produkty branży meblowej, 
akcesoria motoryzacyjne maszyny i urządzenia oraz telewizory. W dalszej kolejności są 
wyroby z przerobu drewna, papieru, artykuły spożywcze, wyroby branży chemicznej 
i metalowej. Towarem eksportowym są również usługi w zakresie transportu i logistyki. 

The value of the sold industry production:  
1999	 -	PLN	9,27	bn	(current	prices)
2010	 -	PLN	23,37	bn
2015	 -	PLN	29,72	bn
2018		 -	PLN	38,13	bn
2019		 -	PLN	38,09	bn
I-X	2020		 -	PLN	31,86	bn	(estimated	data)
*Data based on the publication of the Statistical Office in  Zielona Góra downloaded from website: https://zielonagora.stat.gov.pl 

TRADE OF Lubuskie VOIVODESHIP
The location of Lubuskie Voivodeship along the border with Germany affects the dynamic 
growth of foreign investments and foreign trade. The value of trade in Lubuskie Voivodeship, 
which in the year 2000 was about EUR 2.11 bn, until 2017 grew 4.5 times and it amounted 
to EUR 9.5 bn. 
The Voivodeship has been maintaining the excess of export over import continuously since 
2010. In the years 2000-2017, the five-fold growth was recorded in the export value from 
EUR 1.2 bn to EUR 6.06 bn. Lubuskie Voivodeship, in terms of the export value, advanced 
from the 12th place in 2000 to the 9th place in 2017. 
The group of regional exporters is growing systematically. In 2014, it was over one thousand 
of entities (1027) and it is still increasing gradually (2017 - 1112 exporters). 
Such a high saturation with companies conducting foreign trade contributes to the fact that 
Lubuskie Voivodeship has the highest ratio of the export value share to the industry sold value 
in Poland. Nearly ¾ of industry production is exported (74.3% in 2017). 
A significant role of the industry production export affects the high export value per capita. 
Export per one inhabitant of Lubuskie Voivodeship in 2017 was EUR 6 000, what gives the 
second place to the region in Poland.  
Leading export goods in Lubuskie Voivodeship are furniture sector products, automotive 
accessories and machines and equipment, as well as televisions. Further there are timber 
processing products, paper, food products, chemistry and metal products. Export goods also 
include services within transport and logistics. 
The most important trading partner of Lubuskie Voivodeship is the Federal Republic of 

Branża / rok 1999 2010 2015 2018

pojazdy samochodowe, przyczepy i naczepy 0,1 3,05 4,82 6,26

drewno, korek, słoma i wiklina 1,69 2,81 3,56 4,32

produkcja komputerów, wyrobów 
elektronicznych i  optycznych

- - # 3,80

artykuły spożywcze 1,69 2,06 2,82 3,23

papier i wyroby z papieru 0,7 1,91 2,56 3,05

wyroby z metali  0,39 1,34 2,16 2,67

Sector / year 1999 2010 2015 2018

motor vehicles, trailers and semi-trailers 0,1 3,05 4,82 6,26

timber, cork, straw, wicker 1,69 2,81 3,56 4,32

manufacturing of computers, 
electronic and optical products

- - # 3,80

food products 1,69 2,06 2,82 3,23

paper and paper products 0,7 1,91 2,56 3,05

metal products  0,39 1,34 2,16 2,67

Wartość produkcji sprzedanej wiodących branż przetwórstwa przemysłowego (w mld zł)The value of the sold production in the leading industrial processing (in bn PLN)
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Najważniejszym partnerem handlowym województwa lubuskiego jest Republika Federalna 
Niemiec. Na niemiecki rynek trafia niemal 50% towarów i usług eksportowanych przez 
lubuskie firmy. Kolejne miejsca zajmują Włochy, Holandia i Dania. W imporcie ponad 
50-procentowy udział mają Niemcy, a wśród innych partnerów znacząca jest pozycja Włoch, 
Danii i Czech.

Wartość eksportu województwa 
lubuskiego: 

2000	-	1,2	mld	euro
2010	-	3,5	mld	euro
2011	-	3,9	mld	euro
2017	-	6,1	mld	euro
2018	-	6,3	mld	euro
2019	-	6,3	mld	euro

Wartość importu województwa 
lubuskiego: 

2000	-	1,2	mld	euro
2010	-	2,5	mld	euro
2011	-	2,6	mld	euro
2017	-	3,4	mld	euro
2018	-	3,8	mld	euro
2019	-	3,6	mld	euro

The export value in Lubuskie 
Voivodeship: 

2000	-	EUR	1.2	bn
2010	-	EUR	3.5	bn
2011	-	EUR	3.9	bn
2017	-	EUR	6.1	bn
2018	-	EUR	6.3	bn
2019	-	EUR	6.3	bn

The import value in Lubuskie 
Voivodeship: 

2000	-	EUR	1.2	bn
2010	-	EUR	2.5	bn
2011	-	EUR	2.6	bn
2017	-	EUR	3.4	bn
2018	-	EUR	3.8	bn
2019	-	EUR	3.6	bn

SZKOŁY WYŻSZE
W województwie Lubuskim jest 6 uczelni, wśród których dominuje 13-wydziałowy 
Uniwersytet Zielonogórski. W regionie jest ponad 13,2 tysięcy studentów. 
Uczelnie od początku kształcenia przygotowują studentów do pracy w szkolnictwie, 
w różnorodnych usługach (min.: sektor instytucjonalny, bankowość) oraz w firmach 
produkcyjnych. Najwyżej notowane z kategorią „A”, to wydziały: Matematyki, 
Informatyki i Ekonometrii oraz Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Zielonogórskiego. 
Lubuskie szkoły wyższe współpracują z firmami lokalnymi szukając wspólnych rozwiązań 
w zakresie budownictwa, branży metalowej i budowy maszyn, projektowania (design), 
energetyki, IT, inżynierii kosmicznej, motoryzacji, technologii żywności i ogrodnictwa. 
www.ajp.edu.pl 
www.cp.edu.pl 
www.wsb.gorzow.pl 
www.uz.zgora.pl
www.gorzow.awf.poznan.pl 
www.lsw.edu.pl

HIGHER SCHOOLS
Lubuskie Voivodeship has 6 universities, with a dominating University in Zielona Góra 
with 13 faculties. In this region there are more than 13 200 students. 
The universities, from the beginning of education, prepare students to work in 
education, various services (among other things: institutions, banks) and manufacturing 
companies. The faculties with the highest ranking (A) include the following: 
Mathematics, Information Technology and Econometrics and Physics and Astronomy 
of Zielona Góra University. Lubuskie higher schools collaborate with local companies, 
searching for common solutions in construction, metals and machines, designing, 
energy, IT, space engineering, motor industry, food technology and gardening.
www.ajp.edu.pl 
www.cp.edu.pl 
www.wsb.gorzow.pl 
www.uz.zgora.pl
www.gorzow.awf.poznan.pl 
www.lsw.edu.pl

Germany. Nearly 50% of goods and services exported by Lubuskie companies reach the 
German market. Further places are taken by Italy, the Netherlands and Denmark. Germany 
has more than 50% share in import, and among other partners, a significant position is taken 
by Italy, Denmark and the Czech Republic. 
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PARKI NAUKOWE, TECHNOLOGICZNE I PRZEMYSŁOWE ORAZ 
CENTRA B+R 
W latach 1999-2017 nastąpił ponad sześciokrotny wzrost jednostek B+R w regionie. Z 
chwilą powstania województwa było ich 13, a w 2017 roku już 81 jednostek. Powstały 
nowe spółki prowadzące B+R, coraz więcej jest też jednostek wewnątrzorganizacyjnych 
w spółkach, które prowadzą prace badawczo-rozwojowe. 
Władze województwa lubuskiego za inwestycje kluczowe uznały m.in.: wybudowanie 
parków naukowych, technologicznych i przemysłowych. Po 2011 roku działalność 
rozpoczęły trzy parki: w Nowej Soli, Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze oraz dwa centra 
B+R (w Kalsku i Sulechowie).
• Park Naukowo - Technologiczny UZ Sp. z o.o. w Zielonej Górze kreuje lokalny system 

innowacji i transferu technologii w zakresie zrównoważonego budownictwa i energii, 
zdrowia oraz technologii Informatycznych.

 www.pnt.uz.zgora.pl 
• Gorzowski Ośrodek Technologiczny Park Naukowo-Przemysłowy Sp. z o.o. prowadzi 

komercjalizację innowacyjnych rozwiązań z obszaru technologii środowiskowych 
obejmujących m.in. niekonwencjonalne źródła energii, odzysk surowców oraz 
unieszkodliwianie odpadów

 www.gotechnology.pl
• Park Technologiczny Interior w Nowej Soli buduje platformy współpracy przemysłu z 

nauką i otoczeniem biznesu oraz tworzy warunki sprzyjające powstawaniu nowych, 
innowacyjnych przedsiębiorstw. Park dysponuje centrami laboratoryjnymi w zakresie 
teleinformatyki, metrologii, badań korozyjnych oraz centrum przetwarzania danych.

 www.parkinterior.pl 
• Centrum Energetyki Odnawialnej w Sulechowie opracowuje nowe technologie 

energetyczne, wspiera przygotowanie kompetentnej kadry inżynierskiej dla 
przedsiębiorstw projektujących, wytwarzających i wdrażających urządzenia 
odnawialnych źródeł energii. 

 www.centrumenergetyki.com.pl
• Lubuski Ośrodek Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych w Kalsku prowadzi badania 

dla firm sektora rolno-spożywczego, głównie w zakresie przetwórstwa spożywczego, 
ogrodnictwa i szkółkarstwa.

 www.loiiwa.com.pl 
W planach jest budowa Parku Technologii Kosmicznych, który ma stanowić centrum 
rozwoju nowoczesnych technologii. Wpłynie on na lepsze wykorzystanie istniejącej 
infrastruktury parków naukowo-technologicznych, pozwoli zatrzymać młodych ludzi, 
postawić na potencjał intelektualny finansując transfer badań do biznesu oraz stworzyć 
lubuską sieć innowacyjnych start-upów. 

SCIENTIFIC, TECHNOLOGICAL AND INDUSTRIAL PARKS 
AND R&D CENTRES  
In the years 1999-2017, the number of R&D units in the region grew more than six times. 
When the voivodeship was created, there were 13 of them and in 2017 there were 81 
units. New companies were established handling R&D; there are also more and more 
internal units in companies which conduct research and development works.  
The authorities of Lubuskie Voivodeship regarded the following investments as the key 
ones (i.a.): the construction of scientific, technological and industrial parks. After 2011, 
three parks started their operation in Nowa Sól, Gorzów Wielkopolski and Zielona Góra 
and two R&D centres (in Kalsk and Sulechów).
• Park Naukowo - Technologiczny UZ Sp. z o.o. (Scientific and Technological Park of 

Zielona Góra University) in Zielona Góra creates the local system of innovations and 
technology transfer within the sustainable construction and energy, health and IT.

 www.pnt.uz.zgora.pl 
• Gorzowski Ośrodek Technologiczny Park Naukowo-Przemysłowy Sp. z o.o. 

(Gorzów Wielkopolski Technological Centre, Scientific-Industrial Park) conducts the 
commercialisation of innovative solutions in the field of environment technologies 
including, among other things, unconventional energy sources, raw materials 
recovery and waste disposal.

 www.gotechnology.pl
• Interior Technological Park in Nowa Sól builds the platforms for the cooperation of industry 

with science and business surroundings and creates conditions facilitating the formation of 
new and innovative enterprises. The Park has laboratory centres in the scope of information 
and communication technology, metrology, corrosion tests and data processing centre.

 www.parkinterior.pl 
• The Renewable Energy Centre in Sulechów devises new energy technologies, supports 

the preparation of competent engineering personnel for enterprises designing, 
manufacturing and implementing the devices of renewable energy sources. 

 www.entrumenergetyki.com.pl
• Lubuskie Centre of Agrotechnical Innovations and Implementations in Kalsk conducts 

research for the agriculture and food sector, mainly in the scope of food processing, 
gardening and nursery production.

 www.loiiwa.com.pl 
There are plans to build the Space Technologies Park which will be a centre of 
modern technologies development. It will contribute to the better use of the existing 
infrastructure of scientific and technological parks, it will help in preventing young people 
from emigration, and it will allow to count on the intellectual potential by financing the 
transfer of research to business and create Lubuskie network of innovative start-ups.
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INWESTYCJE i INWESTORZY 
Od września 2018 roku na całym terenie województwa lubuskiego możliwe jest 
uzyskanie wsparcia w postaci zwolnienia z podatku dochodowego dla nowych 
inwestycji. Można zatem powiedzieć, że całe województwo lubuskie jest objęte 
Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną. Aby uzyskać decyzję o wsparciu, 
należy spełnić odpowiednie kryteria i zwrócić się z odpowiednim wnioskiem do 
zarządzającego obszarem, czyli Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
S.A. Decyzja o wsparciu w województwie lubuskim wydawana jest na 12 lat, ale na 
terenach wcześniej objętych statusem specjalnej strefy ekonomicznej – na 15 lat. 
Od końca 2018 roku Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna wydała 
30 decyzji o wsparciu, w których przedsiębiorcy zobowiązali się do zainwestowania 
prawie 2 miliardów złotych oraz utrzymania i utworzenia 7,5 tysiąca miejsc pracy. Na 
terenie aż 28 miast/gmin w województwie lubuskim decyzja o wsparciu może zostać 
wydana na najdłuższy możliwy okres w Polsce, czyli na 15 lat. W ramach „strefy” od 
1997 roku w województwie lubuskim na inwestycję zdecydowało się 76 podmiotów 
krajowych i zagranicznych, które rozpoczęły już działalność. Reprezentują one takie 
branże jak: papiernicza, drzewna, elektroniczna i elektrotechniczna, maszynowa, 
meblowa, metalowa, motoryzacyjna, spożywcza oraz produkcję wyrobów z tworzyw 
sztucznych. Więcej informacji znajduje się na stronie www.kssse.pl 
Wśród wiodących inwestorów, którzy zainwestowali w województwie lubuskim są m.in. 
firmy będące wizytówką regionu. W podziale na branże można wskazać następujące 
spółki krajowe i zagraniczne:
• Motoryzacyjna: 

Adient Poland   www.adient.com 
BCC Polska   www.bccpolska.pl 
Ekoenergetyka Polska  www.ekoenergetyka.com.pl/pl/ 
Faurecia Gorzów  www.faurecia.com
Gedia Poland   www.gedia.com ; www.mojagedia.pl/ 
Voit    www.voit-polska.pl 
Zakład Saint-Gobain Innovative Materials Polska Sp. z o.o. Oddział Sekurit 
Transport Division w Żarach
www.saint-gobain.pl ; www.www.saint-gobain.pl/marki/sekurit-transport 

• Przetwórstwo drewna:
Borne Furniture  www.borne-furniture.com 
Homanit  www.homanit.pl 
Swiss Krono   www.swisskrono.pl 

INVESTMENTS AND INVESTORS 
Since September 2018, all over Lubuskie Voivodeship, it is possible to obtain support 
consisting in releasing from an income tax for new investments. Therefore, it may be 
said that the entire Lubuskie Voivodeship is included in Kostrzyn and Słubice Special 
Economic Zone. In order to obtain a decision on such a support, it is necessary to 
meet proper criteria and apply to the area administrator, which is Kostrzyn and Słubice 
Special Economic Zone S.A. A decision on support in Lubuskie Voivodeship is issued 
for 12 years but on the areas with a special economic zone status granted earlier – for 
15 years. 
From the end of 2018, Kostrzyn and Słubice Special Economic Zone issued 30 
decisions on support, in which entrepreneurs agreed to invest almost PLN 2 mld and 
maintain and create 7 500 work places. In as many as 28 cities/communes in Lubuskie 
Voivodeship, a decision on support may be issued for the longest possible period in 
Poland, which is 15 years. As part of the “zone”, since 1997, in Lubuskie Voivodeship, 76 
domestic and foreign entities, which have already started their activity, have decided 
on investment. They represent such sectors as: paper, timber, electronic and electro-
technical, machine, furniture, metal, automotive, food and plastics manufacturing. Find 
out more at: www.kssse.pl 
Among leading investors who invested in Lubuskie Voivodeship are, among others, 
companies which are the pride of the region. The following domestic and foreign 
companies may be indicated here, divided into sectors:
• Automotive industry: 

Adient Poland   www.adient.com   
BCC Polska   www.bccpolska.pl 
Ekoenergetyka Polska  https://ekoenergetyka.com.pl/pl/ 
Faurecia Gorzów  www.faurecia.com
Gedia Poland   www.gedia.com; http://mojagedia.pl/ 
Voit    www.voit-polska.pl 
The Plant of Saint-Gobain Innovative Materials Polska Sp. z o.o. 
Sekurit Transport Division in Żary
www.saint-gobain.pl ; https://www.saint-gobain.pl/marki/sekurit-transport 

• Timber processing:
Borne Furniture  www.borne-furniture.com  
Homanit  www.homanit.pl  
Swiss Krono   www.swisskrono.pl 
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• Meblarski: 
IKEA INDUSTRY   www.industry.ikea.pl
Steinpol Meble  www.steinpol.com.pl 

• Papierniczy: 
Arctic Paper Kostrzyn SA www.arcticpaper.com 
ICT Poland  www.ictgroup.net.pl 
Hanke Tissue   www.hanketissue.pl 
Smurfit Kappa  www.smurfitkappa.com/pl/locations/poland/
smurfit-kappa-drezdenko 
Unipaco   www.unipaco.com 

• Spożywczy: 
AB Foods Polska  www.abfoods.pl 
Bomadek   www.bomadek.com.pl 
Könecke   www.zurmuehlengruppe.de/de/international/
koenecke-polska/ 
Magnolia   www.pl.magnolia-wafle.com/ 
Ovopol   www.ovopol.pl 

• Chemiczny i farmaceutyczny: 
Essel Propack Polska  www.esselpropack.pl
Rhodia   www.solvaypoland.pl/pl/index.html 
Vetoquinol Biowet  www.vetoquinol.pl 

• Metalowy: 
ALUMETAL Poland www.alumetal.pl 
Electropoli Poland   www.electropoli.pl 
I.M.C. Engineering Poland  www.imcpoland.pl
Montax   www.montax.pl 
HUT Technika Środowisk www.hut.net.pl 

• Elektrotechniczny / Elektroniczny:
Lumel SA   www.lumel.com.pl;
   www.odlewy.lumel.com.pl 
Conistics   www.fraba.com/pl
ADB Polska   www.adbglobal.com
TPV Displays  www.tpvpolska.pl/pl

• Pozostałe branże: 
Rockwool Polska   www.rockwool.pl 
Sprick Rowery   www.sprick-rowery.pl 
Wendre   www.wendre.com 
Yetico   www.yetico.com 
Ziel-Bruk  www.zielbruk.pl/

• Furniture: 
IKEA INDUSTRY   www.industry.ikea.pl
Steinpol Meble  www.steinpol.com.pl 

• Paper:  
Arctic Paper Kostrzyn SA www.arcticpaper.com  
ICT Poland  www.ictgroup.net.pl  
Hanke Tissue   www.hanketissue.pl 
Smurfit Kappa  www.smurfitkappa.com/pl/locations/poland/
smurfit-kappa-drezdenko 
Unipaco   www.unipaco.com 

• Food: 
AB Foods Polska  www.abfoods.pl  
Bomadek   www.bomadek.com.pl 
Könecke   https://zurmuehlengruppe.de/de/international/
koenecke-polska/ 
Magnolia   https://pl.magnolia-wafle.com/ 
Ovopol   www.ovopol.pl 

• Chemical and pharmaceutic: 
Essel Propack Polska  www.esselpropack.pl
Rhodia   www.solvaypoland.pl/pl/index.html
Vetoquinol Biowet  www.vetoquinol.pl 

• Metal: 
ALUMETAL Poland www.alumetal.pl 
Electropoli Poland   www.electropoli.pl 
I.M.C. Engineering Poland  https://imcpoland.pl
Montax   www.montax.pl 
HUT Technika Środowisk www.hut.net.pl 

• Electro-technical / Electronic:
Lumel SA   www.lumel.com.pl ; www.odlewy.lumel.com.pl 
Conistics   www.fraba.com/pl
ADB Polska  www.adbglobal.com
TPV Displays  www.tpvpolska.pl/pl 

• Other sectors: 
Rockwool Polska   www.rockwool.pl 
Sprick Rowery    https://sprick-rowery.pl 
Wendre   www.wendre.com 
Yetico   https://yetico.com  
Ziel-Bruk  https://zielbruk.pl/



120

SPÓŁKI Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM
W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM

COMPANIES WITH A FOREIGN CAPITAL IN Lubuskie VOIVODESHIP 

NAJWIĘKSZE LUBUSKIE SPÓŁKI 
(ze względu na przychody powyżej 0,5 miliarda złotych – 2019, wg Ministerstwa Finansów) 

THE LARGEST COMPANIES IN Lubuskie VOIVODESHIP 
(Considering incomes over 0.5 bn PLN – 2019, according to the Ministry of Finances) 

Z chwilą powstania województwa lubuskiego 
na jego terenie funkcjonowało 1770 spółek 
z udziałem kapitału zagranicznego. Ich 
liczba dynamicznie się zmienia, najwięcej 
spółek zanotowano w 2016, przekroczono 
ówcześnie pułap 2900 podmiotów. Obecnie 
na terenie województwa lubuskiego 
zanotowano ponad 1570 działających 
spółek z udziałem kapitału zagranicznego.

When Lubuskie Voivodeship was 
established, there were 1770 companies 
with a foreign capital share. Their number is 
growing dynamically; the highest number of 
companies was recorded in 2016, the level of 
2900 entities was exceeded then. Currently, 
there are 1570 companies with a foreign 
capital share in Lubuskie Voivodeship.

1999 - 1770
2010 - 2698
2015 - 2846
2017 - 2831
2019 - 1576

1999 - 1770
2010 - 2698
2015 - 2846
2017 - 2831
2019 - 1576

Podmioty z siedzibą w województwie lubuskim 
Przychody powyżej 10 mld PLN: 
Cinkciarz Sp. z o.o. (Zielona Góra)
www.cinkciarz.pl 

Przychody od 2 do 5 mld PLN:
TPV Displays Polska Sp. z o.o. (Gorzów Wlkp.) 
www.tpvpolska.pl/pl 

Swiss Krono (Żary) 
www.swisskrono.pl 

Przychody od 1 do 2 mld PLN: 
Gedia Poland Sp. z o.o. (Nowa Sól)
www.gedia.com, www.mojagedia.pl

Faurecia Gorzów S.A.
www.faurecia.com 

Adient Poland Sp. z o.o. (Świebodzin) 
www.adient.com/poland/swiebodzin 

Entities with their seats in Lubuskie Voivodeship 
Incomes above PLN 10 bn: 
Cinkciarz Sp. z o.o. (Zielona Góra)
www.cinkciarz.pl 

Incomes from PLN 2 to 5 bn:
TPV Displays Polska Sp. z o.o. (Gorzów Wlkp.) 
www.tpvpolska.pl/pl 

Swiss Krono (Żary) 
www.swisskrono.pl 

Incomes from PLN 1 to 2 bn:  
Gedia Poland Sp. z o.o. (Nowa Sól)
www.gedia.com, www.mojagedia.pl

Faurecia Gorzów S.A.
www.faurecia.com 

Adient Poland Sp. z o.o. (Świebodzin) 
www.adient.com/poland/swiebodzin 
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SE Bordnetze Polska Sp. z o.o. (Gorzów Wlkp.)
www.sebn.com/en 
www.sebn.com/en/sebn-worldwide/#c129 

ICT Poland Sp. z o.o. (Kostrzyn n/Odrą) 
www.ictgroup.net/pl; 
www.ictgroup.net/pl/kim-jestesmy/grupa/ict-poland-sp-zoo/kim-jestesmy 

Rockwool Polska Sp. z o.o. (Cigacice)
www.rockwool.pl/?gclid=EAIaIQobChMIk9uxxrWv5QIVSOWaCh08TQx7EAAYASAAEgJCn_D_BwE 

Przychody od 0,5 mld do 1 mld PLN: 
Arctic Paper Kostrzyn Sp. z.o.o.
www.arcticpaper.com/pl 

Polmax S.A. S.K.A. (Świebodzin) 
www.polmaxsa.pl/ 

Eobuwie.pl S.A. (Zielona Góra) 
www.eobuwie.com.pl

Solvay Engineering Plastics Poland  Sp. z o.o. (Gorzów Wlkp.) 
www.solvaypoland.pl/pl/solvay-in/gorzow.html 

Jost Polska Sp. z o.o. (Nowa Sól) 
www.jost-polska.pl/contact/locations/contact.html

SE Bordnetze Polska Sp. z o.o. (Gorzów Wlkp.)
www.sebn.com/en 
www.sebn.com/en/sebn-worldwide/#c129 

ICT Poland Sp. z o.o. (Kostrzyn n/Odrą) 
www.ictgroup.net/pl; 
www.ictgroup.net/pl/kim-jestesmy/grupa/ict-poland-sp-zoo/kim-jestesmy 

Rockwool Polska Sp. z o.o. (Cigacice)
www.rockwool.pl/?gclid=EAIaIQobChMIk9uxxrWv5QIVSOWaCh08TQx7EAAYASAAEgJCn_D_BwE 

Incomes from PLN 0.5 to 1 mld: 
Arctic Paper Kostrzyn Sp. z.o.o.
www.arcticpaper.com/pl 

Polmax S.A. S.K.A. (Świebodzin) 
www.polmaxsa.pl/ 

Eobuwie.pl S.A. (Zielona Góra) 
www.eobuwie.com.pl

Solvay Engineering Plastics Poland  Sp. z o.o. (Gorzów Wlkp.) 
www.solvaypoland.pl/pl/solvay-in/gorzow.html 

Jost Polska Sp. z o.o. (Nowa Sól) 
www.jost-polska.pl/contact/locations/contact.html
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Podmioty z oddziałem w województwie lubuskim 

Przychody od 1 do 5 mld PLN: 
Ikea Industry Poland Sp. z o.o. (Chlastawa, Zbąszynek, Babimost) 
www.industry.ikea.pl/ ; www.industry.ikea.pl/index/kontakt.html 

Nestle Polska (Kargowa) 
www.nestle.pl 

Ciech S.A (Vitrosilicon Iłowa) 
www.ciechgroup.com/
www.ciechgroup.com/grupa-ciech/spolki-grupy-ciech/ciech-vitrosilicon/ 

Steinpol Central Services Sp. z o.o.
(Chociszewo, Myślibórz, Rzepin, Witnica, Zielona Góra) 
www.steinpol.com.pl/

Entities with their branches in Lubuskie Voivodeship  

Incomes from PLN 1 to 5 bn:
Ikea Industry Poland Sp. z o.o. (Chlastawa, Zbąszynek, Babimost) 
www.industry.ikea.pl/ ; www.industry.ikea.pl/index/kontakt.html 

Nestle Polska (Kargowa) 
www.nestle.pl 

Ciech S.A (Vitrosilicon Iłowa) 
www.ciechgroup.com/
www.ciechgroup.com/grupa-ciech/spolki-grupy-ciech/ciech-vitrosilicon/ 

Steinpol Central Services Sp. z o.o.
(Chociszewo, Myślibórz, Rzepin, Witnica, Zielona Góra) 
www.steinpol.com.pl/
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LUBUSCY LAUREACI KONKURSÓW OGÓLNOKRAJOWYCH
Lubuscy przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa nie tylko konkurują na globalnych rynkach, 
ale są laureatami prestiżowych konkursów gospodarczych. W ostatnich latach były to:

Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP, 2018
• MB Pneumatyka Sp. z o.o., Sulechów
(kategoria: Firma Rodzinna).
www.mb-pneumatyka.pl/pl/strona-glowna-2 

Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości, 2017, wyróżnienia na etapie krajowym: 
• GOT PNP Sp. z o. o., Gorzów Wlkp.
– Rozbudowa Klubu Młodego Wynalazcy, Kategoria: „Promowanie ducha 
przedsiębiorczości”, 
www.gotechnology.pl

• Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych, Żary
Przedsiębiorczość naszym kluczem do sukcesu, Kategoria 
„Inwestowanie w umiejętności przedsiębiorcze”.
www.zsoit.zary.internetdsl.pl

Nagroda Polskiej Rady Biznesu im. Jana Wejcherta, 2016
• Dr Anita Kucharska-Dziedzic, prezes Lubuskiego Stowarzyszenia BABA
(za działalność społeczną).
www.baba.org.pl

Tytuł EY Przedsiębiorca Roku, 2016 
• Marcin Grzymkowski, twórca marki eobuwie.pl,
jako zwycięzca konkursu był też laureatem kategorii Nowe Technologie/Innowacyjność.
www.eobuwie.com.pl

Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP, 2015
• ZUO Sp. z o.o. Gorzów Wlkp.
(kategoria Zielona Gospodarka). 
www.inneko.pl 

THE WINNERS OF THE POLISH COMPETITIONS 
FROM Lubuskie VOIVODESHIP
Lubuskie entrepreneurs and enterprises not only compete on global markets but they are 
also the winners of prestigious economic competitions.  In the recent years, there were:

The Economic Award of the President of the Republic of Poland, 2018
• MB Pneumatyka Sp. z o.o., Sulechów
(kategoria: Firma Rodzinna).
www.mb-pneumatyka.pl/pl/strona-glowna-2 

The European Awards of Entrepreneurship Promotion, 2017, distinctions at the domestic stage: 
• GOT PNP Sp. z o. o., Gorzów Wlkp.
– Rozbudowa Klubu Młodego Wynalazcy, Kategoria: „Promowanie ducha 
przedsiębiorczości”, 
www.gotechnology.pl

• Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych, Żary
Przedsiębiorczość naszym kluczem do sukcesu, Kategoria 
„Inwestowanie w umiejętności przedsiębiorcze”.
www.zsoit.zary.internetdsl.pl

The Polish Business Award named after Jan Wejchert, 2016
• Dr Anita Kucharska-Dziedzic, prezes Lubuskiego Stowarzyszenia BABA
(za działalność społeczną).
www.baba.org.pl

The EY Title of the Entrepreneur of the Year 2016 
• Marcin Grzymkowski, twórca marki eobuwie.pl,
jako zwycięzca konkursu był też laureatem kategorii Nowe Technologie/Innowacyjność.
www.eobuwie.com.pl

The Economic Award of the President of the Republic of Poland, 2015
• ZUO Sp. z o.o. Gorzów Wlkp.
(kategoria Zielona Gospodarka). 
www.inneko.pl 
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