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METODOLOGIA 

 

 

Katalog zawiera opisy firm zajmujących się szeroko rozumianą biogospodarką 

Podmioty podzielono na kilka kategorii: monitorowanie i ochrona środowiska, 

zagospodarowanie odpadów, produkcja i przetwarzanie biomasy, biopaliwa i 

bioenergia (z wyłączeniem fotowoltatiki oraz energii wiatrowej.  

Z zestawienia wyłączono: jednoosobowe firmy projektujące instalacje solarne, 

fotowoltaiczne, firmy będące tylko sprzedawcą lub dystrybutorem urządzeń 

(chyba, że ich działalność ma wkład w innowacyjność branży). 

Podmioty działające na rynku ustalono na podstawie przeszukania: katalogów 

branżowych, stron instytucji otoczenia biznesu, bazy własnej Klastra Life 

Science Kraków oraz materiałów prasowych i katalogów targowych.  

Podmioty opisane w dziale „Kluczowe Projekty” ustalono w toku researchu 

badania instytucji finansujących, stron uczelni wyższych i jednostek naukowych 

oraz podmiotów prywatnych. Projekty zostały ułożone alfabetycznie wg 

tytułów. Kryterium umieszczenia w zestawieniu był budżet powyżej 4 mln 

złotych oraz klasyfikacja jako projekt infrastrukturalny. Ze spisu wyłączono 

projekty badawczo-rozwojowe oraz badawcze ze względu na szybki czas 

dezaktualizacji informacji. 

Dane statystyczne podane w raporcie pochodzą z Głównego Urzędu 

Statystycznego, Urzędu Statystycznego Unii Europejskiej (Eurostatu) lub 

obliczeń własnych na podstawie zgromadzonych materiałów. 

 

  

Z komentarzem [KazM1]: Tylk jednoosobowe czy wszystkie – 
to wynika z poprzedniego akapitu. 
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PODMIOTY DZIAŁAJĄCE NA RYNKU  

 

MONITORING ŚRODOWISKA I JEGO REKULTYWACJA 

 

ANALYTICS LTD (http://www.analyticspl.eu/) 

Opis firmy: Firma zajmuje się projektowaniem systemów pomiarowych emisji 

gazów oraz optymalizacją spalania. 

Słowa kluczowe: pomiar emisji gazów 

 

 

ANDEL POLSKA SP. Z O.O. (http://www.andel-polska.pl/) 

Opis firmy: Firma zajmuje się projektowaniem i dystrybucją systemów 

monitoringu wycieków oraz systemów ochrony środowiska. 

Słowa kluczowe: monitoring wycieków 

 

 

ARKADIUSZ RYBKA AKUSOFT (http://akusoft.pl/) 

Opis firmy: Firma zajmuje się ochronę przed hałasem i drganiami. Firma 

opracowuje urządzenia pomiarowe na zlecenie. 

Słowa kluczowe: pomiar hałasu 

 

 

EKO-LABOR LABORATORIUM OCHRONY ŚRODOWISKA I HIGIENY PRACY 

SPÓŁDZIELNIA PRACY(http://www.ekolabor.krakow.pl) 

Opis firmy: Laboratorium prowadzi badania czynników szkodliwych na 

stanowiskach pracy oraz w środowisku  m.in.: badania zapylenia, mikroklimatu 

umiarkowanego oraz monitoring i emisji frakcji pyłu zawieszonego PM10. 

Słowa kluczowe: badania środowiska, monitoring jakości powietrza 

 

 

EMIPRO SP. Z O.O. (http://emipro.eu/) 

Opis firmy: Spółka specjalizuje się w poborze prób do oznaczania stężeń i 

emisji dioksyn i furanów. Posiada Laboratorium Badań Środowiskowych. 

Słowa kluczowe: badania środowiskowe, pomiar zanieczyszczeń, pomiar 

hałasu 

 

 

EQM SYSTEM I ŚRODOWISKO EWA NICGÓRSKA – DZIERKO (http://eqm.com.pl/) 

Opis firmy: Firma przeprowadza analizy i badania w celu oceny warunków 

pracy, pod kątem spełnienia wymagań przepisów ochrony środowiska. 

Oferuje m.in. pomiar skuteczności ekranów akustycznych, czy hałasu 

generowanego przez urządzenia.  

Słowa kluczowe: badania środowiskowe, pomiar hałasu 

http://www.analyticspl.eu/
http://www.andel-polska.pl/
http://akusoft.pl/
http://www.ekolabor.krakow.pl/
http://emipro.eu/
http://eqm.com.pl/
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INTHERSOFT SP. Z O.O. (http://www.inthersoft.pl/)  

Opis firmy: Firma oferuje system pomiarowy dla zakładów przemysłowych, 

który umożliwia określenie temperatury przejściowej cieczy przepływającej 

przez kluczowe elementy instalacji przemysłowych.  

Słowa kluczowe: system pomiarow 

 

 

KRAK-EKOBAU SP. J. (http://www.eko-rekultywacja.pl/)  

Opis firmy: Firma specjalizuje się w oczyszczaniu gruntów i wód z terenów stacji 

paliw zanieczyszczonych węglowodorami ropopochodnymi oraz 

unieszkodliwianiem tłuszczów roślinnych i zwierzęce, będące odpadami 

powstającymi w przemyśle przetwórczym i spożywczym. .  

Słowa kluczowe: oczyszczanie gruntów 

 

 

LABORATORIUM BADAŃ ŚRODOWISKOWYCH SMC (http://smc-bhp.pl/)  

Opis firmy: Laboratorium prowadzi badania środowiskowe i pomiary BHP 

czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia na stanowiskach pracy. 

Słowa kluczowe: badania środowiskowe, pomiar hałasu 

 

 

MARCIN PYLA LEFTBRAIN (http://www.leftbrain.pl/)  

Opis firmy: Firma odpowiedzialna za stworzenie  aplikacji Kraków Smog, która 

pokazująca aktualne zanieczyszczenie powietrza w Krakowie oraz okolicach.  

Słowa kluczowe: aplikacje smogowe, monitoring jakości powietrza 

 

 

PE BESKIDY SP. Z O.O. SP. K. (http://pebeskidy.pl/)  

Opis firmy: Spółka realizuje prac badawczo – rozwojowe i opracowuje 

rozwiązania technologiczne dla branży celulozowo – papierniczej i 

poligraficznej. Firma opracowała technologię Eco – Besc, pozwalająca na 

otrzymywanie wysokouszlachetnionej masy papierniczej w wyniku recyklingu 

opakowań wielomateriałowych po płynnej żywności. 

Słowa kluczowe: recycling papieru 

 

 

PERKINELMER POLSKA SP. Z O.O. (http://www.perkinelmer.com) 

Opis firmy: Spółka działa w dziedzinie technologii nauk przyrodniczych. Jest 

dostawcą systemów dedykowanych poprawie zdrowia ludzkiego i jakości 

środowisk. Posiada w ofercie m.in. technologię monitorowania jakości wody, 

stanu zanieczyszczeń w powietrzu czy w jedzeniu. 

Słowa kluczowe: systemy monitorujące 

 

http://www.inthersoft.pl/
http://www.eko-rekultywacja.pl/
http://smc-bhp.pl/
http://www.leftbrain.pl/
http://pebeskidy.pl/
http://www.perkinelmer.com/
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PRZEDSIĘBIORSTWO TELETRANS - ELCOMP SP. Z O.O. 

(http://www.teletrans.com.pl/index.php)  

Opis firmy: Przedsiębiorstwo prowadzi działalność projektową, montażowo – 

instalacyjną oraz produkcyjną w dziedzinie automatyki przemysłowej i 

aparatury kontrolno – pomiarowej. Specjalizuje się również w automatycznych 

systemach wykorzystywanych w ochronie środowiska.  

Słowa kluczowe: systemy automatyki pomiarowej, systemy monitorujące 

 

 

WESSLING POLSKA SP. Z O.O. (http://pl.wessling-group.com/pl)  

Opis firmy: Spółka prowadzi akredytowane laboratoria ochrony środowiska, w 

których realizuje badania gruntów i wody pod kątem zanieczyszczeń oraz 

pomiary emisji do powietrza.  

Słowa kluczowe: ochrona środowiska, analiza wody 

 

 

ZAKŁAD NAUKOWO BADAWCZY ECO-HERA (http://ecohera.pl) 

Opis firmy: Firma świadczy usługi z zakresu ochrony środowiska. Posiada 

własne laboratorium badań pomiaru zanieczyszczeń powietrza. 

Słowa kluczowe: laboratorium badawcze 

 

 

  

http://www.teletrans.com.pl/index.php
http://pl.wessling-group.com/pl
http://ecohera.pl/
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OCHRONA I OCZYSZCZANIE ŚRODOWISKA 

 

AMRECO - TECHNOLOGIA DLA NATURY (http://www.amreco.pl)  

Opis firmy: Firma oferuje systemy (czujniki i rejestratory) do zliczania Eco – 

Counter, toalety ekologiczne, technologia ochrony i monitorowania ruchu 

zwierząt oraz radary pedagogiczne. 

Słowa kluczowe: technologia proekologiczna, czujniki zliczające, toalety 

ekologiczne 

 

 

AVITECH (http://www.avitech.lap.pl/) 

Opis firmy: Firma świadczy usługi w zakresie projektowania, sprzedaży, 

montażu i budowy biologicznych oczyszczalni ścieków. 

Słowa kluczowe: oczyszczalnie biologiczne 

 

 

BIODAR DOROTA FLAGA (http://www.biodar.com.pl) 

Opis firmy: Firma prowadzi kolekcje zachowawcze roślin uprawnych o wysokiej 

wartości biologicznej oraz realizuje prace badawcze nad owadami 

wykorzystywanymi do walki biologicznej ze szkodnikami.   

Słowa kluczowe: ochrona środowiska, pszczoły, hodowla roślin 

 

 

BIOSPEKT BADANIA I EDUKACJA SP. Z O.O. (http://biospekt.pl/) 

Opis firmy: Spółka świadczy usługi z dziedziny analityki środowiskowej, edukacji 

oraz badań i doradztwa naukowego. Specjalizuje się w analityce chemicznej, 

doradztwie dla oczyszczalni ścieków, ekspertyzach i analizach mykologiczne 

oraz waloryzacja przyrodniczą terenu.  

Słowa kluczowe: analityka środowiskowa, badania jakości wody, badanie 

jakości powietrza,  

 

 

BIOSYSTEM S.A.  (http://www.biosystem.pl)  

Opis firmy: Spółka matka konsolidująca grupę firm działających w sektorze 

ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Posiada własny Zakład 

Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego.  

Słowa kluczowe: ochrona środowiska, odzysk odpadów, przetwarzanie 

elektroodpadów 

 

 

 

 

http://www.amreco.pl/
http://www.avitech.lap.pl/
http://www.biodar.com.pl/
http://biospekt.pl/
http://www.biosystem.pl/
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"CHEMKOP" SP. Z O.O. (http:/chemkop.pl/) 

Opis firmy: Firma zajmuje się zarządzaniem przedsięwzięciami m.in. z zakresu 

tworzenia podziemnych magazynów gazu oraz problematyki ochrony 

środowiska, w tym: bezpieczne składowanie odpadów, likwidację skażeń wód 

podziemnych i gruntowych oraz proekologiczne instalacje wytwórcze chloru. 

Podziemny Magazyn Ropy i Paliw „Góra” – jedyny polski podziemny magazyn 

ropy i paliw zlokalizowany na wysadowym złożu soli „Góra” w pobliżu 

Inowrocławia 

Słowa kluczowe: likwidacja skażeń wód, składowanie odpadów 

 

 

EKOSERVISPOL SP. Z O.O (http://www.ekoservis.pl/)  

Opis firmy: Spółka projektuje oraz wykonuje oczyszczalnie ścieków w tym 

oczyszczalnie kontenerowe, przydomowe a także biologiczne oczyszczanie 

ścieków. W ofercie znajdują się również zbiorniki, separatory oraz pompy.  

Słowa kluczowe: oczyszczanie ścieków 

 

 

ELSTA SP. Z O.O.(https://www.elsta.pl) 

Opis firmy: Firma świadczy kompleksowe usługi w zakresie ochrony środowiska 

oraz górnictwa. Realizuje instalacje m.in. w spalarniach odpadów, 

oczyszczalniach ścieków, a zajmuje się uzdatnianiem wód.  

Słowa kluczowe: uzdatnianie wód, instalacje dla ochrony środowiska 

 

 

INSTYTUT NAFTY I GAZU W KRAKOWIE(http://www.inig.pl/) 

Opis: Jednostka pracuje na potrzeby przemysłu naftowego i gazowniczego, 

działa także w przemyśle rafineryjnym i petrochemicznym. Prowadzi 

działalność w zakresie doskonalenia i monitorowania jakości produktów 

naftowych, ochrony środowiska w przemyśle naftowym i gazowniczym. 

Słowa kluczowe: ochrona środowiska w przemyśle naftowym i gazowniczym, 

odnawialne źródła energii,  

 

 

ITEMS POLSKA SP. Z O.O.(http://ekoseparator.pl/)  

Opis firmy: Producent mobilnych filtrów kanalizacyjnych do oczyszczania 

deszczówki, wód i ścieków opadowych, roztopowych.  

Słowa kluczowe: filtry kanalizacyjne, oczyszczanie wód 

 

 

JOACHIM: PLANT THE PLANET™ (http://joachimtime.com)  

Opis firmy: Producent zegarów ściennych wykonanych z surowców 

pochodzących z lasów zagospodarowanych w zrównoważony sposób. Jej 

hasło brzmi: „Za każdy zakupiony zegar, zasadzimy 100 drzew”. 

Słowa kluczowe: ekologia, nasadzanie lasów 

http://chemkop.pl/
http://www.ekoservis.pl/
https://www.elsta.pl/
http://www.inig.pl/
http://ekoseparator.pl/
http://joachimtime.com/
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LABORATORIUM KATALIZY STOSOWANEJ SWINGTHERM 

(http://www.swingtherm.com.pl)  

Opis firmy: Laboratorium zajmuje się opracowywaniem i wdrażaniem 

technologii z zakresu m.in. oczyszczania gazów odlotowych z zanieczyszczeń 

organicznych oraz utylizacji toksycznych odpadów przemysłowych 

Słowa kluczowe: utylizacja odpadów przemysłowych, oczyszczanie gazów 

odlotowych 

 

 

PETROSTER SP. J. (http://petroster.pl) 

Opis firmy: Producent rozwiązań dotyczących bezpieczeństwa eksploatacji 

instalacji paliwowych, w tym systemu Bezpieczny Zbiornik”, czyli rodzina 

wyrobów i usług zapewniających bezpieczną eksploatację zbiorników 

magazynowych na paliwa płynne. Firma świadczy usługi w zakresie 

bioremediacji.  

Słowa kluczowe: bioremediacja 

 

 

REMONDIS POŁUDNIE SP. Z O.O.(http://www.vangansewinkel.pl/)  

Opis firmy: Firma zajmuje się wywozem odpadów komunalnych, gruzu i 

odpadów budowlanych oraz odpadów niebezpiecznych.  

Słowa kluczowe: utylizacja, zagospodarowanie odpadów, gospodarka 

odpadami 

 

 

TERRA TRADE SP. Z O.O. (http://terratrade.pl/) 

Opis firmy: Firma produkuje specjalistyczne wyroby woskowe oraz 

standardowe parafiny świecowe i zniczowe. Posiada technologię odzysku 

ziemi bielącej, która pozwoliłaby na wykorzystanie odpadu powstającego w 

procesie rafinacji parafin, ale również olejów, roślinnych i mineralnych.  

Słowa kluczowe: oczyszczanie gleby, odzysk odpadów 

 

 

VEOLIA WATER TECHNOLOGIES SP. Z O.O. - ODDZIAŁ W KRAKOWIE 

(http://www.veoliawaterst.pl/)  

Opis firmy: Spółka należy do międzynarodowej grupy Veolia Water Firma 

oferuje kompletny zakres usług podczas budowy lub modernizacji stacji 

uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków przemysłowych i komunalnych. 

Słowa kluczowe: uzdatnianie wody, oczyszczanie ścieków 

 

 

 

 

 

 

http://www.swingtherm.com.pl/
http://petroster.pl/
http://www.vangansewinkel.pl/
http://terratrade.pl/
http://www.veoliawaterst.pl/


 

12 
 

ZAMUSZAŃSKI (www.wofil.pl) 

Opis firmy: Firma to jedyny polski producent ozonatorów do zastosowań 

przemysłowych i jedyny producent ozonatorów hybrydowych w Europie. 

Instalacje firmy są w pełni skomputeryzowane i monitorowane przez Internet. 

Mobilny System Ozonowania – OZODES – SPiD, dedykowany zarówno do 

branży spożywczej jak i wodociągowej. 

Słowa kluczowe: systemy ozonowania wody, uzdatnianie wody 

 

 

ZAKŁAD REALIZACYJNO – PROJEKTOWY OBIEKTÓW OCHRONY EKOLOGICZNEJ 

"EKO-PAR" SP. Z O.O. (http://www.ekopar.krakow.pl/)  

Opis firmy: Firma realizuje obiekty i urządzenia ochrony środowiska. Zakład 

posiada patenty m.in. na:  sposób odbioru pyłów i załadunku do pojemników 

transportu kołowego oraz ekologiczny ekran dźwiękochłonny przystosowany 

do rozwoju roślinności.  

Słowa kluczowe: ekologiczne instalacje przemysłowe 

  

http://www.wofil.pl/
http://www.ekopar.krakow.pl/
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BIORAFINERIE I BIOENERGIA 

 

ANEW INSTITUTE SP Z O. O. (www.anew-institute.com)  

Opis firmy: Spółka zajmuje się energią wiatrową oraz rozwojem technologii 

turbin wiatrowych. Specjalizuje się w projektowaniu i produkcji turbin 

wiatrowych VAWT (Vertical Axis Wind Turbine, elektrownie wiatrowe pionowe).  

Słowa kluczowe: alternatywna energia, elektrownie wiatrowe 

 

 

BIOGAZOWNIE POLSKIE SP. Z O.O. I WSPÓLNICY S.K 

(http://www.biogazownie.pl) 

Opis firmy: Spółka zajmuje się projektowaniem oraz budową biogazowni. 

Słowa kluczowe: biogazownia 

 

 

CRB ENERGIA SP. Z O.O. (www.crbenergia.pl)   

Opis firmy: Firmy zajmuje się przygotowaniem projektów instalacji 

kogeneracyjnych tj. wytwarzania energii elektrycznej i ciepła przy 

wykorzystaniu jako paliwa: biomasy, gazu ziemnego, biogazu oraz gazu 

syntezowego z instalacji zgazowania biomasy lub utylizacji odpadów w 

reaktorze plazmowym. 

Słowa kluczowe: biogazownia, biomasa, kogeneracja, utylizacja odpadów, 

 

DESTO ANNA STODULSKA (http://desto.pl/)  

Opis firmy: Autoryzowany dystrybutor marki Danfoss. Firma oferuje usługi w 

zakresie sprzedaży, serwisu i montaż instalacji ekologicznych. Specjalizuje się 

m.in. w pompach ciepła, rekuperacji i fotowoltaice.  

Słowa kluczowe: rekuperacja, pompy ciepła 

 

ECO-TECHNIKA PIOTR DUNAS (www.eco-technika.com.pl)  

Opis firmy: Firma specjalizuje się w instalacjach działających w oparciu o 

technologie wykorzystujące odnawialne źródła energii. W ofercie znajdują 

powietrzne i gruntowe pompy ciepła, ogniwa fotowoltaiczne, a systemy do 

rekuperacji.  

Słowa kluczowe: rekuperacja,  pompy ciepła 

ELFRAN FRANCISZEK ŚCISŁOWICZ (http://www.elfran.com.pl/) 

Opis firmy: Producent obrotowych ELFRAN Revolution - skupiających 

kolektorów słonecznych. Urządzenia pozwalają na produkcję energii 

elektrycznej dzięki panelom fotowoltaicznym podążającym za słońcem. 

Słowa kluczowe: kolektory słoneczne 

Z komentarzem [KazM2]: Dlaczego ta? Powiedzieliśmy że bez 
energii wiatrowej 

Z komentarzem [KazM3]: Dlaczego ta firma – to dystrybutor  

Z komentarzem [KazM4]: Dlaczego ta – powiedzieliśmy, ze bez 
fotowoltaiki. 

http://www.anew-institute.com/
http://www.biogazownie.pl/
http://www.crbenergia.pl/
http://desto.pl/
http://www.eco-technika.com.pl/
http://www.elfran.com.pl/
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FIRMA HANDLOWA WITOSPOL WIERZCHOSŁAWICE JÓZEF SZWIEC 

(http://www.witospol.pl) 

Opis firmy: Firma zajmuje się produkcją biopaliw oraz importem paliw z 

dodatkiem biokomponentów.   

Słowa kluczowe: biopaliwo 

 

 

INSTYTUT GOSPODARKI SUROWCAMI MINERALNYMI I ENERGIĄ POLSKIEJ 

AKADEMII NAUK (https://min-pan.krakow.pl/)  

Opis: Placówka naukowo – badawcza. Instytut jest prekursorem wykorzystania 

energii geotermalnej dla ciepłownictwa. Zaprojektowano i zbudowano 

pierwszy w Polsce doświadczalny zakład geotermalny w Bańskiej – Białym 

Dunajcu. 

Słowa kluczowe: energia geotermalna, gospodarka surowcami mineralnymi, 

ochrona środowiska, polityka energetyczna 

 

 

MAŁOPOLSKIE CENTRUM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII „BIOENERGIA” 

(http://www.bioenergia.cba.pl)  

Opis firmy: Centrum zajmuje się głównie tworzeniem technologii i produkcji 

urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej oraz biopaliw typu Biodiesel. 

Dysponuje własnym laboratorium, w którym są wykonywane analizy 

jakościowe paliw. Centrum stworzyło BioHydrogen - innowacyjne urządzenie 

do produkcji prądu elektrycznego z paliw i biopaliw przy zachowaniu zerowej 

emisji CO2.  

Słowa kluczowe: biopaliwo,  produkcja urządzeń do wytwarzania biopaliw 

 

 

M.B. ENERGY SP. Z O.O. (http://mbenergy.pl/) 

Opis firmy: Przedsiębiorstwo prowadzi prace badawcze nad ekonomicznym 

procesem gazyfikacji biomasy i wykorzystaniem tak powstałego gazu do 

celów energetycznych, także w kogeneracji. 

Słowa kluczowe: biomasa, elektrownia wodna 

 

 

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI S.A. 

(http://wodociagi.krakow.pl/)  

Opis firmy: Spółka zajmuje się dostawą wody, usuwaniem ścieków i 

nieczystości płynnych oraz ich oczyszczaniem i utylizacją. Firma prowadzi 

również biogazownie. 

Słowa kluczowe: biogaz, oczyszczanie ścieków, utylizacja osadów, 

uzdatnianie wody  

 

 

 

http://www.witospol.pl/
https://min-pan.krakow.pl/
http://www.bioenergia.cba.pl/
http://mbenergy.pl/
http://wodociagi.krakow.pl/
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MIKI RECYKLING SP. Z O. O. (http://recykling.miki.krakow.pl) 

Opis firmy: Firma zajmuje się przetwarzaniem odpadów w kierunku ich 

oczyszczania oraz produkcji paliwa alternatywnego, które dostarczane jest do 

największych polskich cementowni. Przedsiębiorstwo posiada specjalistyczną 

linia do ręcznego i mechanicznego sortownia odpadów w ramach instalacji 

do prowadzenia odzysku odpadów. 

Słowa kluczowe: biopaliwo, odzysk odpadów, przetwarzanie odpadów 

 

 

ORLEN POŁUDNIE S.A. http://www.orlenpoludnie.pl/ 

Opis firmy: Przedsiębiorstwo zajmuje się produkcją i sprzedażą biopaliw i 

biokomponentów. 

Największa biorafineria w Małopolsce. 

Słowa kluczowe: biopaliwo 

 

 

PEW ROTOR KOLNO SP. Z O.O.   

Opis firmy: Spółka oferuje małe elektrownie wiatrowe o pionowej osi obrotu, 

trackery solarne oraz pompy kawitacyjne (ogrzewacze kawitacyjne CWU i 

CO).  

Słowa kluczowe: alternatywna energia, elektrownia wiatrowa 

 

 

POLSKA GWALBERT STEFAŃSKI (http://solar-tracker.pl) 

Opis firmy: Firma konstruuje systemy pozyskiwania energii ze źródeł 

odnawialnych. Opracowała własny dwuosiowy system śledzący Słońce. 

Słowa kluczowe: alternatywna energia, trackery solarne 

 

 

PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUG KOMUNALNYCH „EMPOL” SP. Z O.O. 

(http://pukempol.pl/) 

Opis firmy: Przedsiębiorstwo zbiera i utylizuje odpady różnego typu. Ponadto 

zajmuje się segregacją składników odpadów komunalnych nadających się do 

odzysku.  

Słowa kluczowe: alternatywne paliwo, utylizacja, segregacja, 

zagospodarowanie odpadów 

 

 

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ GEOTERMIA PODHALAŃSKA S.A 

(http://geotermia.pl)  

Opis firmy: Producent i dystrybutor energii cieplnej. Firma wykorzystuje 

odnawialne źródła energii zawartych w wodach geotermalnych do celów 

centralnego ogrzewania, klimatyzacji, turystyki i rekreacji, czy balneologii. 

Słowa kluczowe: energia geotermalna, bioenergia 

 

Z komentarzem [KazM5]: Dlaczego ta? Powiedzieliśmy że bez 
energii wiatrowej 

Z komentarzem [KazM6]: Dlaczego ta? Powiedzieliśmy że bez 
fotowoltaiki 

http://recykling.miki.krakow.pl/
http://www.orlenpoludnie.pl/
http://solar-tracker.pl/
http://pukempol.pl/)
http://geotermia.pl/


 

16 
 

SIGA-TECH S.C. (http://www.sigatech.pl/) 

Opis firmy: Firma projektuje instalacje biogazu i biometanu oraz produkuje, 

dostarcza i uruchamia urządzenia technologiczne. Firma jest jednym z 

nielicznych producentów  na świecie, który zapewnia wszystkie urządzenia w 

technologicznym ciągu instalacji odzysku i wykorzystania biogazu. 

Słowa kluczowe: biometan, instalacje biogazu, gospodarka osadowa 

 

 

SKORUT SYSTEMY SOLARNE SP. Z O.O. (http://www.skorut-solar.pl) 

Opis firmy: Producent płaskich kolektorów słoneczne.  

Słowa kluczowe: alternatywna energia, kolektory płaskie 

 

 

SYNTHOS DWORY 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. J 

(http://synthosgroup.com/)  

Opis firmy: Spółka będąca częścią Grupy Kapitałowej Synthos S.A. Zajmuje się 

produkcją m.in. kauczuków i lateksów syntetycznych, polistyrenu (PS) i 

polistyrenu do spieniania (EPS). Ponadto wytwarza energię elektryczną w 

odnawialnym źródle energii w elektrowni biogazowej zlokalizowanej na 

składowisku odpadów komunalnych w Tarnowie.. 

Słowa kluczowe: alternatywna energia, biogazownia 

 

 

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ BOLESŁAW SP. Z O.O. 

(http://www.zgkboleslaw.com/)  

Opis firmy: Zakład zajmuje się unieszkodliwianiem odpadów i odzyskiem 

surowców wtórnych. Posiada własne składowisko odpadów komunalnych i 

inertnych (obojętnych dla środowiska, np. ziemia, gruz). Zakład produkuje 

energię elektryczną, która powstaje w wyniku ujęcia i spalenia biogazu. 

Słowa kluczowe: biogazownia, recycling, składowanie odpadów, 

unieszkodliwianie odpadów 

 

 

ZESPÓŁ ELEKTROWNI WODNYCH NIEDZICA S.A (http://www.zew-

niedzica.com.pl/)  

Opis firmy: Elektrownia przepływowa, szczytowo-pompowa, która oddaje 

energię elektryczną do sieci w godzinach największego zapotrzebowania.  

Słowa kluczowe: elektrownia wodna 

  

Z komentarzem [KazM7]: Dlaczego ta? Powiedzieliśmy że bez 
fotow 

http://www.sigatech.pl/
http://www.skorut-solar.pl/
http://synthosgroup.com/
http://www.zgkboleslaw.com/
http://www.zew-niedzica.com.pl/
http://www.zew-niedzica.com.pl/
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ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW 

 

AGENCJA KOMUNALNA SP. Z O.O. (http://agencjakomunalna.brzeszcze.pl) 

Opis firmy: Spółka zajmuje się oczyszczaniem miasta, wywozem odpadów 

komunalnych, składowaniem i segregacją odpadów, oczyszczaniem ścieków. 

Administruje gminnym składowiskiem odpadów, zajmuje się składowaniem i 

zagospodarowaniem odpadów stałych. 

Słowa kluczowe: segregacja, składowanie, oczyszczanie ścieków 

 

 

ASEO RECYKLING SYSTEM SP. Z O.O. (http://www.aseosystem.pl) 

Opis firmy: Spółka zajmuje się recyklingiem oraz produkcją regranulatów i 

przemiałów tworzyw sztucznych. 

Słowa kluczowe: tworzywa sztuczne 

 

 

BRANŻOWA ORGANIZACJA ODZYSKU S.A (http://boosa.pl/) 

Opis firmy: Firma oferuje odzysk i recykling odpadów opakowaniowych i 

poużytkowych, obsługę prawną w ramach ustawy opakowaniowej, odbiór 

odpadów opakowaniowych. Realizuje także przedsięwzięcia z zakresu 

edukacji ekologicznej oraz przeprowadzania audytów środowiskowych. 

Słowa kluczowe: edukacja ekologiczna, makulatura, odzysk opakowań, 

recycling 

 

 

CENTRUM TECHNOLOGII SP. Z O.O. (http://www.ctre.pl) 

Opis firmy: Centrum rozwija rozwiązania techniczno – technologiczne w 

obszarze gospodarowania odpadami i energią, pozwalające na 

racjonalizację zużycia zasobów, przede wszystkim z obszarze w tym w obszarze 

gospodarki energetycznej, odpadowej, wodno – ściekowej.  

Słowa kluczowe: inteligentne rozwiązania, smart city, zagospodarowanie 

opadami 

 

 

CHEMICZNA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW „HEJNAŁ” (http://www.hejnal.pl/) 

Opis firmy: Spółdzielnia zajmuje się przetwórstwem odpadów z tworzyw 

sztucznych.   

Słowa kluczowe: tworzywa sztuczne 

 

 

 

 

 

http://agencjakomunalna.brzeszcze.pl/
http://www.aseosystem.pl/
http://boosa.pl/
http://www.ctre.pl/
http://www.hejnal.pl/
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CP RECYCLING ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ S.A. 

(http://www.cprecycling.eu)  

Opis firmy: Spółka zajmuje się odzyskiem opakowań. Firma produkuje Reverse 

Vending Machine – tzw. puszkomaty, czyli zainstalowane w sklepach 

urządzenia do zbierania puszek aluminiowych.  

Słowa kluczowe: recycling, zagospodarowanie odpadów 

 

 

EKO-KONTENER (http://www.odpady-utylizacja.pl) 

Opis firmy: Firma zajmuje się odbiorem odpadów w kontenerach oraz ich 

utylizacją.  

Słowa kluczowe: utylizacja odpadów 

 

 

 

EURO-SORT SP. Z O.O. SP.K.A. (http://euro-sort.pl/) 

Opis firmy: Spółka zajmuje się skupem surowców wtórnych w szczególności 

makulatury, folii, tworzyw sztucznych oraz metali nieżelaznych – puszek 

aluminiowych. Oferuje przygotowanie makulatury do dalszego przerobu w 

zakładach papierniczych.  

Słowa kluczowe: segregowanie odpadów, makulatura, recycling. 

 

 

FABRYKA PAPIERU I TEKTURY „BESKIDY” S.A. (http://paper.com.pl/) 

Opis firmy: Producent makulaturowych wyrobów papierniczych: ręczników 

oraz tekstur. Świadczy usługi w zakresie kompleksowej gospodarki odpadowej 

przedsiębiorstw, w tym niszczenia dokumentów. Firma posiada opatentowaną 

technologię przygotowania wysoko uszlachetnionej masy papierniczej, 

Słowa kluczowe: makulatura, recycling 

 

 

FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA „EKOPOLDEX” TOMASZ PODLODOWSKI 

(http://ekopoldex.pl) 

Opis firmy: Firma prowadzi recycling i odzysk odpadów plastikowych oraz 

sprzedaż maszyn i urządzeń do rozdrabniania, sortowania i podawania 

odpadów. Producent sortowników kolorów, czyli urządzenia pozwalającego 

na odseparowanie wymieszanych kolorów w rozdrobnionych materiałach lub 

granulatach. 

Słowa kluczowe: recycling, sortowanie odpadów plastikowych 

 

 

 

 

 

 

http://www.cprecycling.eu/
http://www.odpady-utylizacja.pl/
http://euro-sort.pl/
http://paper.com.pl/
http://ekopoldex.pl/
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GAL SP. Z O.O. (http://mpphgal.pl/) 

Opis firmy: Firma zajmuje się handel handlem surowcami do produkcji 

biokomponentów oraz obrotem  Spółka zajmuje się również odpadami 

biodegradowalnymi takimi jak olej posmażalniczy (UCO) i odpady 

gastronomiczne.  

Firma zajmuje się projektowaniem i budową urządzeń do produkcji 

biokomponentów a także głębokiego przerobu frakcji olejów mineralnych. 

Prowadzi również badania w zakresie hydrorafinacji, krakingu katalitycznego i 

Visbreakingu. 

Słowa kluczowe:  recykling olejów posmażalniczych 

 

 

„KATALIZATOR” SP Z O.O. (http://www.katalizator.net.pl/) 

Opis firmy: Firma innowacyjno – wdrożeniowa, produkująca katalizatory na 

licencji Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie oraz 

instalacje do oczyszczania przemysłowych gazów odlotowych i 

technologicznych z zanieczyszczeń organicznych.  

Słowa kluczowe: produkcja katalizatorów, oczyszczanie gazów odlotowych 

 

 

K&K RECYKLING SYSTEM (http://www.kkr.biz.pl/)  

Opis firmy: Firma zajmuje się recyklingiem materiałowym oraz produkcją linii 

myjących do tworzyw sztucznych. Poza tym wytwarza regranulaty z surowców 

własnych i dostarczanych przez klientów. Posiada opatentowane urządzania i 

linie technologiczne do rozdrabniania tworzyw sztucznych. 

Słowa kluczowe: recykling, odzysk odpadów, recykling tworzyw sztucznych  

 

 

KOMPOSTOWNIA EKOKONSORCJUM EFEKT SP. Z O.O.  

(http://www.zb.eco.pl) 

Opis firmy: Firma wykorzystuje technologię kompostowania w bioreaktorach, 

nazywaną Kyberferm, której zaletą jest fakt, że w procesie produkcyjnym nie 

powstają odpady.  

Słowa kluczowe: kompostowanie, recycling,  zagospodarowanie odpadów 

 

 

KOMPOSTOWNIA PRYZMOWA PPHU "KOMART" SP. Z O.O. 

(http://www.komart.pl/) 

Opis firmy: Firma zajmuje się biologicznym przetwarzania odpadów, 

sortowaniem i odzyskiem surowców wtórnych, unieszkodliwiania odpadów 

komunalnych i azbestowych oraz transportu odpadów. 

Słowa kluczowe: kompostowanie, recycling, sortowanie i  odzysk odpadów 

 

 

Z komentarzem [KazM8]: To ‘oryginalny” tekst z raportu (z 
poprawkami)  

Z komentarzem [KazM9]: To tekst jaki w pierwszej kolejności 
znalazłem na stronie www firmy, a to dlatego, że nie mogłem 
zrozumieć co oznacza, że firma się ”zajmuje surowcami”.  
Działalność polegająca na projektowaniu  urządzeń do produkcji 
biokomponentów jest z punktu widzenia potencjału innowacyjnego 
ważniejsza niż handel.  
Powraca również moja wątpliwość co do sposobu definiowania słów 
kluczowych – tutaj powinno być „odpady biodegradowalne” a nie 
„recycling ….” jednego surowca kiedy wymienione są dwa. 
Mój problem na tym przykładzie polega na tym, że nie wiem w ilu 
wypadkach tego typu błędy się powtarzają – jak to ocenić.   

http://mpphgal.pl/
http://www.katalizator.net.pl/
http://www.kkr.biz.pl/
http://www.zb.eco.pl/
http://www.komart.pl/
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KOMPOSTOWNIA FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA „TUŚ” HELENY HOŁY    

Opis firmy: Transport i zbieranie stałych odpadów komunalnych oraz 

kompostowanie odpadów biodegradowalnych.  

Słowa kluczowe: kompostowanie, recycling, zagospodarowanie odpadów 

 

KOMPOSTECH SP. Z O.O. (http://kompostech.pl) 

Opis firmy: Spółka zajmuje się zagospodarowywaniem odpadów 

organicznych. Posiada własną kompostownię, w której biomasa przy 

zastosowaniu naturalnego procesu zostaje przekształcona w celu produkcji 

nawozu organicznego.   

Słowa kluczowe: kompostowanie, recycling, zagospodarowanie odpadów 

 

KOMPOSTOWNIA PRYZMOWA FIRMA USŁUGOWO – HANDLOWA „KOP-EKO” 

(http://www.kop-eko.pl)  

Opis firmy: Firma zajmuje się odbiorem oraz przetwarzaniem osadów 

ściekowych. Posiada własną linię technologiczną przetwarzania odpadów 

biodegradowalnych.  

Słowa kluczowe: kompostowanie, recycling, zagospodarowanie odpadów 

KOMPOSTOWNIA – SKŁADOWISKO ODPADÓW PUK-TARNÓW 

(http://www.puk.tarnow.pl) 

Opis firmy: Kompostownia wytwarza z surowców takich jak trawa, liście i 

rozdrobnione zrębki gałęzi naturalny kompost, który następnie sprzedaje 

odbiorcom indywidualnym i hurtowym.  Składowisko z kolei gromadzi odpady 

inne niż niebezpieczne i obojętne. Głównie są to pozostałości z sortowania, 

które nie nadają się do recyclingu.  

Słowa kluczowe: kompostowanie, recycling, składowanie,  

zagospodarowanie odpadów 

 

 

KRAKOWSKI HOLDING KOMUNALNY S. A. (http://www.spalarnia.krakow.pl/) 

Opis firmy: Właściciel Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów 

(Ekospalarni) w Krakowie, będącej proekologiczną inwestycją. Zakład 

zapewnia odzysk energii zawartej w odpadach i jej produkcję w kKogeneracji.  

Słowa kluczowe: ekospalarnia, biopaliwo, odzysk odpadów, przetwarzanie 

odpadów 

 

MO-BRUK S.A.  (http://mobruk.pl) 

Opis firmy: Spółka prowadzi działalność związaną gospodarką odpadami, 

obejmującą: składowanie, utylizację i recykling. Przedsiębiorstwo opracowało 

nowe w skali świata mechanicznie trymowane i teksturowane nawierzchnie 

betonowe uzyskiwane z unieszkodliwiania pyłów, żużli i popiołów ze spalarni 

odpadów komunalnych. 

http://kompostech.pl/
http://www.kop-eko.pl/
http://www.puk.tarnow.pl/
http://www.spalarnia.krakow.pl/
http://mobruk.pl/
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Słowa kluczowe: recycling, zagospodarowanie odpadów 

 

 

Opis firmy: Przedsiębiorstwo z branży przetwórstwa tworzyw sztucznych. Jego 

podstawowa działalności skupia się na produkcji folii LDPE i HDPE, worków na 

śmieci oraz worków konfekcyjnych. Ponadto spółka jest uprawnionym 

recyklerem i prowadzi selektywną zbiórkę odpadów.  

Słowa kluczowe: recycling tworzyw sztucznych 

 

 

"PRUMAR" P.H.U. DARIUSZ PRUCHNICKI (http://www.prumar.pl) 

Opis firmy: Przedsiębiorstwo specjalizuje się w recyklingu katalizatorów, 

elektroniki, kabli oraz innych odpadów wielomateriałowych. Firma posiada 

innowacyjną technologię rozdrabniania płytek PCB w procesie do 

odzyskiwania metali. 

Słowa kluczowe: elektroodpady, recycling, zagospodarowanie odpadów 

 

 

REGIONALNY ZAKŁAD PRZETWARZANIA ODPADÓW W SUCHEJ BESKIDZKIEJ   

Opis firmy: Zakład budżetowy, którego celem jest działalność związana z 

zagospodarowaniem odpadów, obejmująca ich przetwarzanie, odzysk, 

wytwarzanie, zbieranie, transport i unieszkodliwienie.  

Słowa kluczowe: recycling, sortowanie, składowanie, zagospodarowanie 

odpadów 

 

 

SKŁADOWISKO ODPADÓW KOMUNALNYCH SP. Z O.O. OŚWIĘCIM 

(www.sok.serwisy.net.pl/)  

Opis firmy: Spółka zajmuje się unieszkodliwianiem odpadów i 

odprowadzaniem ścieków. Posiada także własną sortownię odpadów 

komunalnych oraz kompostownię odpadów biodegradowalnych, stosującą 

proces BIODEGMA. 

Słowa kluczowe: kompostowanie, składowanie, zagospodarowanie odpadów 

 

SUEZ MAŁOPOLSKA SP. Z O.O. (DAWNIEJ SITA MAŁOPOLSKA SP. Z O.O) 

(http://www.sitamalopolska.pl) 

Opis firmy: Spółka oferuje kompleksowe usługi odbierania i 

zagospodarowania różnego typu odpadów, w tym także specjalistycznych i 

niebezpiecznych. Dysponuje kompostownią odpadów biodegradowalnych.  

Słowa kluczowe: utylizacja, kompostownia, zagospodarowanie odpadów, 

ziemia kompostowa 

 

 

Z komentarzem [KazM10]: Brak jest konsekwencji w użyciu  
tego słowa kluczowego – dlaczego tutaj nie ma „recycling 
katalizatorów”?  Czy nie lepiej jest wszędzie używać tylko „recycling” 
zamiast „recycling czegośtam”?   

Z komentarzem [KazM11]: Czy to są na pewno słowa 
kluczowe? Sortowanie to usługa czy proces? Czy to się nie mieści  w 
„zagospdarowaniu odpadów” 

http://www.prumar.pl/
http://www.sok.serwisy.net.pl/
http://www.sitamalopolska.pl/
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F.H.U. RECYKLER SKUP I SPRZEDAŻ SUROWCÓW WTÓRNYCH 

(http://www.odbiormakulatury-malopolska.pl/) 

Opis firmy: Firma prowadzi skup surowców wtórnych i zajmuje się recyklingiem 

papieru.  

Słowa kluczowe: recycling, zagospodarowanie odpadów 

 

 

FUH ZOLTAR WIESŁAW ZELEK (http://www.makulatura-zoltar.pl/) 

Opis firmy: Firma prowadzi skup makulatury. 

Słowa kluczowe: recycling, odpady papierowe 

 

 

TESKO TATRZAŃSKA KOMUNALNA GRUPA KAPITAŁOWA SP. Z O.O. 

(http://www.tesko.pl) 

Opis firmy: Spółka zarządza zakładem unieszkodliwiania odpadów 

komunalnych „Zoniówka” w Zakopanem.  

Słowa kluczowe: recycling, zagospodarowanie odpadów 

 

 

TOMAD. ODBIÓR ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO. 

DZIODZIO ARTUR (http://www.tomad.com.pl) 

Opis firmy: Firma zajmuje się odbiorem, skupem oraz recyklingiem elektro 

odpadów.  

Słowa kluczowe: elektor odpady, recykling, skup  

 

 

ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI SP. Z O.O. 

(http://www.mzgk.chrzanow.pl/zgok)  

Opis firmy: Firma zarządzająca zakładem gospodarki odpadami 

komunalnymi, obsługuje kilka gmin. Zmodernizowany zakład posiada 

sortownię oraz kompostownię. 

Słowa kluczowe: kompostowania, sortowania, utylizacja 

 

 

ZAKŁAD ODZYSKU SUROWCÓW “MADROHUT” SP. Z O.O. 

(http://www.madrohut.pl) 

Opis firmy: Spółka pozyskuje i skupuje złom, który przetapia i sprzedaje do 

przemysłu hutniczego oraz odlewniczego. Zakład stworzył produkt żelazonośny 

do produkowania cementu na bazie mieszania odpadów hutniczych z dużą 

zawartością tlenków żelaza i żużla z hałdy. 

Słowa kluczowe: produkcja kruszyw żużlowych, recycling gruzu budowlanego 

 

 

http://www.odbiormakulatury-malopolska.pl/
http://www.makulatura-zoltar.pl/
http://www.tesko.pl/
http://www.tomad.com.pl/
http://www.mzgk.chrzanow.pl/zgok
http://www.madrohut.pl/
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ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW IB SP. Z O.O. (http://www.sortownia.ib.biz.pl) 

Opis firmy: Zakład wyposażony jest w sortownię zmieszanych odpadów 

komunalnych zbieranych w sektorach gospodarstw domowych i 

przedsiębiorstw. Posiada także instalacje do mechaniczno – biologicznego 

przetwarzania odpadów.  

Słowa kluczowe: utylizacja, sortowanie, zagospodarowanie odpadów 

 

ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW PRZEMYSŁOWYCH (http://www.zuop.com.pl/) 

Opis firmy: Zakład wyposażony jest w sortownię zmieszanych odpadów 

komunalnych zbieranych w sektorach gospodarstw domowych i 

przedsiębiorstw. Posiada także instalacje do mechaniczno – biologicznego 

przetwarzania odpadów.  

Słowa kluczowe: utylizacja, sortowanie, zagospodarowanie odpadów 

 

 

 

  

http://www.sortownia.ib.biz.pl/
http://www.zuop.com.pl/
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BIOMATERIAŁY I TECHNOLOGIE MATERIAŁOWE 

 

AQUER MACIEJ DYBA, JAROSŁAW KRAM SP. J. (http://aquer.pl) 

Opis firmy: Producent wyrobów do instalacji sanitarnych z tworzyw sztucznych 

(wtrysk, wytłaczanie), gumy oraz blachy. Firma posiada wdrażany do 

produkcji patent AQUER, nowatorski system rekuperacji powietrza z 

wykorzystaniem nanosrebra. 

Słowa kluczowe: rekuperacja powietrza, nanosrebro 

 

CELPAP SP. Z O.O.  (http://www.celpap.pl/)  

Opis firmy: Firma specjalizuje się w pozyskaniu, przetwórstwie i dystrybucji 

surowców mineralnych, wieloskładnikowych mieszanek mineralnych oraz 

żwirków zoologicznych.  

Firma opracowała innowacyjną formuła żwirku Bazyl Ag+ zawiera jony srebra. 

Słowa kluczowe: dystrybucja surowców mineralnych, nanosrebro 

 

DR GREEN  SP. Z O.O. (http://www.dr-green.pl) 

Opis firmy: Producent nawozów o wysokim stężeniu mikroelementów. Oferta 

obejmuje ekologiczne nawozy do upraw warzywniczych, rolniczych i 

sadowniczych, a także nawozy uniwersalne. Firma opracowała formułę  

MicroActive, zawierająca odpowiednio dobrane związki organiczne. 

Słowa kluczowe: produkcja nawozów, nawozy organiczne 

 

INTERMAG SP. Z O.O. (http://intermag.pl) 

Opis firmy: Producentów nawozów i biostymulatorów, a także produktów 

prozdrowotnych dla zwierząt w Europie Środkowo-Wschodniej. 

Słowa kluczowe: biostymulatory, nawozy mineralne 

 

 

PRZEDSIĘBIORSTWO „ARKOP” SP. Z O.O. (http://www.arkop.pl) 

Opis firmy: Firma prowadzi sprzedaż nawozów i dodatków paszowych oraz 

produkcję związków chemicznych, w tym wysokiej klasy chelaty.  

Słowa kluczowe: biotechnologia, chelaty 

 

 

 

 

  

http://aquer.pl/
http://www.celpap.pl/
http://www.dr-green.pl/
http://intermag.pl/
http://www.arkop.pl/
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PRODUKCJA I PRZETWARZANIE BIOMASY 

 

 

AGROBIOENERGIA KAROLINA I KRZYSZTOF WASA SPÓŁKA Jawna 

(http://agrobioenergia.com.pl/) 

Opis firmy: Firma zajmuje się pośrednictwem w skupie i sprzedaży hurtowej 

biomasy.  

Słowa kluczowe: Dystrybucja biomasy 

 

 

EDDI COMPLEX Sp. z o.o. SK (http://eddi.com.pl/ekoeddi/) 

Opis firmy: Forma zajmuje się produkcją biomasy oraz pelletu. 

Słowa kluczowe: Produkcja biomasy, produkcja pelletu 

 

 

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "EKSPORT IMPORT" MARIA STABRAWA 

(http://www.pelletstabrawa.eu) 

Opis firmy: Producent pelletu. 

Słowa kluczowe: Produkcja biomasy, produkcja pelletu 

 

 

KOWA USŁUGI RÓŻNE WACŁAW KONIUCH (http://www.kowa-kotly.pl) 

Opis firmy: Producent zestawów grzewczych do spalania biomasy. Sprzedaje 

autorski zasobnik z ruchomą podłogą, pozwala zgromadzić jednorazowo ok. 

400 - 600 litrów biomasy. 

Słowa kluczowe: spalanie biomasy 

 

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE EKOPOL MARZANNA KOWALSKA MAREK 

KOWALSKI SP. J.  (http://www.ekopol.com.pl) 

Opis firmy: Spółka produkuje suszarnie i parzelnie komorowe do drewna oraz 

oferuje doradztwo, projektowanie i wykonawstwo kotłowni na biomasę. 

Słowa kluczowe: biomasa, produkcja suszarni komorowych 

 

 

ZAKŁAD PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWY BUKATI RAFAŁ BURZYCA 

(http://www.bukati.pl) 

Opis firmy: Spółka produkuje i dystrybuuje pelletu. 

Słowa kluczowe: biomasa, pellet 

 

 

 

Z komentarzem [KazM12]: Wypadałoby jednak dodać, na 
jakiej bazie – w tym wypadku pochodzenia leśnego, łuski słonecznika 
i słomy rzepakowej. 
To raczej ważna jest informacja.   

http://agrobioenergia.com.pl/
http://eddi.com.pl/ekoeddi/
http://www.pelletstabrawa.eu/
http://www.kowa-kotly.pl/
http://www.ekopol.com.pl/
http://www.bukati.pl/
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FIRMA PRODUKCYJNO USŁUGOWO-HANDLOWA DREWNEX MGR. CZESŁAW 

RUSNAK (http://www.eco-pellets.pl) 

Opis firmy: Spółka produkuje i dystrybuuje pelletu. 

Słowa kluczowe: biomasa, pellet 

  

http://www.eco-pellets.pl/
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INNE 

 

BBTB GROUP SP. Z O. O. (http://www.bbtbgroup.com) 

Opis firmy: Producent eko-ognisko™ – przyjazna dla środowiska rozpałka 

służąca do rozpalania kotła z nadmuchem mechanicznym, kominka, grilla 

oraz ogniska. 

Słowa kluczowe: rozpałka,  

 

ELTECO SP. Z O.O. (http://www.elteco.pl) 

Opis firmy: Producent agregatów kogeneracyjne przeznaczonych do stałego 

wytwarzania zarówno energii elektrycznej jak i cieplnej przy użyciu gazowych 

silników spalinowych zasilanych np. biogazem. 

Słowa kluczowe: urządzenia dla biogazowni 

 

 

IGENIC SP. Z O.O. (http://www.igenic.pl/pl/)  

Obszar działania: Analizy laboratoryjne 

Opis firmy: Firma oferuje analizy laboratoryjne w zakresie badań 

mikrobiologicznych, wykrywania GMO oraz badania wartości odżywczej. 

Słowa kluczowe: analizy laboratoryjne, badania mikrobiologiczne 

 

 

OŚRODEK BIOREMEDIACJI MAŁOPOLSKIEGO CENTRUM BIOTECHNOLOGII 

UNIWERYSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO (http://www.mcb.uj.edu.pl) 

Opis firmy: Ośrodek specjalizuje się w zastosowaniu mikroorganizmów w 

rolnictwie ekologicznym i fitoremediacji terenów zanieczyszczonych metalami 

ciężkimi.. 

Słowa kluczowe: badania mikroorganizmów, bioremediacja, fitoremediacja, 

mikrobiologia 

 

 

SPÓŁDZIELNIA METALOWO-ODLEWNICZA "OGNIWO" W BIECZU 

(http://www.ogniwobiecz.com.pl/)  

Opis firmy: Producent kotła OGNIWO EKO. Jest to kocioł stalowy wodny 

centralnego ogrzewania, z certyfikatem na „znak bezpieczeństwa 

ekologicznego”. 

Słowa kluczowe: produkcja urządzeń grzewczych 

 

 

 

 

  

http://www.bbtbgroup.com/
http://www.elteco.pl/
http://www.igenic.pl/pl
http://www.mcb.uj.edu.pl/
http://www.ogniwobiecz.com.pl/
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CHARAKTRYSTYKA KLUCZOWYCH GRACZY 

 

AIR LIQUIDE POLSKA SP. Z O.O. (https://przemysl.air-liquide.pl/) 

Opis firmy: Przedsiębiorstwo zajmującej się produkcją i dostarczaniem gazów 

technicznych i medycznych. W zakresie ochrony środowiska firma oferuje 

produkty, urządzenia i usługi dla uzdatniania wody i oczyszczania ścieków oraz 

rozwiązania do recyklingu i odzysku odpadów stałych. Między innymi Air 

Liquide Polska dostarcza gazy kalibracyjne, gazy zerowe i oprzyrządowanie, 

umożliwiające sprostanie wymogom przepisów o ochronie środowiska. 

Słowa kluczowe: gazy techniczne, ochrona środowiska, uzdatnienie wody 

 

 

 

BIOSYSTEM SA (http://www.biosystem.pl) 

Opis firmy: Firma konsoliduje kilka przedsiębiorstw działających w sektorze 

ochrony środowiska i gospodarki odpadami.  Biosystem zajmuje się zbiórką, 

przetwarzaniem i unieszkodliwianiem zużytego sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego (ZSEiE). Spółka prowadzi najnowocześniejszy w Polsce Zakład 

Przetwarzania ZSEiE ze specjalną linią do utylizacji urządzeń chłodniczych. 

Biosystem sprawuje również nadzór właścicielski nad dwoma organizacjami 

odzysku wspierającymi przedsiębiorców w zakresie realizacji ustawowych 

obowiązków zbiórki, recyklingu i odzysku odpadów opakowaniowych, 

zużytych baterii oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 

Słowa kluczowe: recykling, przetwarzanie odpadów. 

 

 

 

EDF PALIWA (http://edfpaliwa.pl) 

Opis firmy: Firma zajmuje się dostarczaniem paliw produkcyjnych – zarówno 

węgla jak i biomasy. Głównym klientem firmy są spółki z grupy EDF oraz 

zakłady energetyczne, ciepłownicze, odbiorcy przemysłowi oraz firmy 

pośredniczące w handlu węglem i biomasą zlokalizowane w całej Polsce. 

Spółka należy do grupy Kapitałowej EDF. 

Słowa kluczowe: biomasa 

 

 

 

 

 

Z komentarzem [KazM13]: Raczej nie ma uzasadnienia – 
ważnych kryteriów, dla których mielibyśmy prezentować tutaj 
kluczowych graczy . Poza tym opis nie różni się co do charakteru od 
opisu w działach. Zatem proponuję usunąć cały rozdział a opisy 
uwzględnić odpowiednio w działach.  

https://przemysl.air-liquide.pl/
http://www.biosystem.pl/
http://edfpaliwa.pl/
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MAŁOPOLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI ODPADAMI SP. Z O.O. 

(http://www.mpo.krakow.pl/ ) 

Opis firmy: Firma zajmuje się eksploatują kompleksu instalacji 

zagospodarowania odpadów, takich jak sortownia odpadów selektywnie 

zbieranych, kompostownia i składowisko odpadów komunalnych Barycz, 

instalacją do mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów 

komunalnych, zakładem demontażu odpadów wielkogabarytowych, 

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzi również Punkty 

Selektywnego Gromadzenia Odpadów Komunalnych – LAMUSOWNIĘ. 

Wykonuje również usługi związane z utrzymaniem zimowego i letniego stanu 

przestrzeni miejskiej, w zakresie wynikającym z wygranych przetargów 

Słowa kluczowe: produkcja urządzeń grzewczych 

 

 

 

ORLEN POŁUDNIE SA (http://www.orlenpoludnie.pl) 

Opis firmy: Spółka ORLEN Południe  jest pionierem na krajowym rynku biopaliw 

i biokomponentów. W procesie produkcyjnym firma wykorzystuje oleje roślinne: 

rzepakowe, sojowe, palmowe jak również mieszaniny olejów. Orlen Południe 

oferuje biokomponenty przeznaczone np. do komponowania z tradycyjnymi 

olejami napędowymi pochodzenia naftowego oraz biokomponenty mogące 

stanowić samoistne paliwo. 

Słowa kluczowe: biopaliwo 

 

 

 

WESSLING GROUP (http://pl.wessling-group.com/pl/) 

Opis firmy: Międzynarodowa firma zajmująca się badaniem oraz doradztwem 

w zakresie jakości środowiska i żywności. W Krakowie mieszczą się laboratoria. 

Firma świadczy usługi z zakresu analityki gruntów, analityki wody oraz badania 

w zakresie mikrobiologicznego bezpieczeństwa żywności. Wessling prowadzi 

również badania nad składem i wtórnym zastosowaniem odpadów w postaci 

paliw alternatywnych. 

Słowa kluczowe: badanie gruntów, badanie wody 

 

 

 

 

 

  

http://www.mpo.krakow.pl/
http://www.orlenpoludnie.pl/
http://pl.wessling-group.com/pl/
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OTOCZENIE BIZNESU 
 

ANCLA CONSULTING (www.ancla.pl) 

Obszar działania: Doradztwo i marketing 

Opis firmy: Firma pomaga pozyskać dofinansowania projektów. 

Słowa kluczowe: usługi konsultingowe, projekty unijne, dofinansowanie 

 

 

"AEGM" ADAM FLAGA (http://www.aegm.pl)  

Obszar działania: Doradztwo i marketing 

Opis firmy: Firma zajmuje się pozyskiwaniem funduszy unijnych na 

przedsięwzięcia z zakresu instalacji ekologicznych 

Słowa kluczowe: pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej, kolektory słoneczne, 

panele fotowoltaiczne 

 

 

BIAN-BIURO INFORMACJI I ANALIZ NAUKOWYCH (http://www.bian.pl/) 

Obszar działania: Doradztwo i marketing 

Opis firmy: Firma pełni usługi o charakterze doradczo-informacyjnym i 

badawczo-analitycznym.   

Słowa kluczowe: usługi brokerskie, transfer wiedzy 

 

 

CENTRUM TRANFSRERU TECHNOLOGII AGH (http://www.ctt.agh.edu.pl/)  

Obszar działania: Transfer technologii 

Opis firmy: Pozawydziałową jednostką organizacyjną AGH.  Zadaniem jest 

wsparcie procesów komercjalizacji i transferu innowacyjnych technologii i 

wiedzy. 

Słowa kluczowe: inteligentne rozwiązania, transfer technologii, wsparcie 

innowacji 

 

 

COBICO SP. Z O. O. (http://www.cobico.pl/)  

Obszar działania: Certyfikacja 

Opis firmy: Spółka realizuje prace badawczo – rozwojowe krajowego sektora 

opakowań metalowych oraz prowadzi Biuro Certyfikacji w zakresie rolnictwa 

ekologicznego, opakowań i odpadów opakowaniowych, produktów 

regionalnych i tradycyjnych oraz QAFP. 

Słowa kluczowe: certyfikacja,  rolnictwo ekologiczne 

 

 

 

 

http://www.ancla.pl/
http://www.aegm.pl/
http://www.bian.pl/
http://www.cobico.pl/
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DESIGNA SP. Z O.O. (http://www.designa.com.pl/)  

Obszar działania: Doradztwo i marekting 

Opis firmy: Spółka realizuje projektu badawczo rozwojowe z zakresu life 

science w tym ochrony środowiska, produkcji żywności.  

Słowa kluczowe: ochrona środowiska, projekty B+R 

 

 

EUROKREATOR T&C SP. Z O.O. (http://www.eurokreator.eu/) 

Obszar działania: Doradztwo i marketing 

Opis firmy: Firma prowadzi doradztwo oraz analizuje przedsiębiorstwa pod 

względem badawczo-rozwojowym. Łączy środowiska naukowe z biznesem, 

integruje samorządy wokół wspólnych przedsięwzięć, znajduje rozwiązania 

technologiczne dla edukacji. Zapewnia źródła finansowania dla dobrych 

pomysłów i tworzy strategie ich rozwoju. 

Słowa kluczowe: doradztwo, analiza, rozwój firm 

 

 

GAEU (http://www.gaeu.pl/)  

Obszar działania: Rekrutacja i szkolenia 

Opis firmy: Doradztwo w zakresie pozyskiwania dotacji unijnych dla firm. 

Słowa kluczowe: farmacja, doradztwo, branża farmaceutyczna 

 

 

INTECH PK  SP. Z O.O. (http://www.intechpk.pl)  

Obszar działania: Transfer Technologii 

Opis firmy: Spółka celowa Politechniki Krakowskiej zajmująca się transferem 

wiedzy i współpracy między nauką a biznesem. Kluczowe działania to 

komercjalizacja wyników badań naukowych i prac rozwojowych.  

Słowa kluczowe: teleinformatyka, technologie innowacyjne 

 

 

INFOBROKERSKA (www.infobrokerska.pl)  

Obszar działania: Doradztwo i marketing 

Opis firmy: Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie analiz rynkowych, badania 

potencjału rynku, identyfikowania partnerów biznesowych. 

Słowa kluczowe: analiza konkurencji, strategia marketingowa, wywiad 

rynkowy 

 

 

INSTYTUT DORADZTWA SP.ZO.O. (http://www.instytutdoradztwa.com/) 

Obszar działania: Doradztwo i marketing 

Opis firmy: Firma zajmuje się pozyskiwaniem dotacji unijnych i wypełnianiu 

dokumentacji oraz organizacją szkoleń. 

Słowa kluczowe: doradztwo projektowe, szkolenia, wsparcie innowacji 

 

http://www.designa.com.pl/
http://www.gaeu.pl/
http://www.intechpk.pl/
http://www.infobrokerska.pl/
http://www.instytutdoradztwa.com/
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INSTYTUT ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGETYKI (http://www.ize.org.pl) 

Obszar działania: Doradztwo i marketing 

Opis firmy: Działalność Instytutu skupiona jest wokół zagadnień 

zrównoważonego rozwoju w obszarze energetyki, budownictwa, transportu i 

ochrony środowiska.  

Słowa kluczowe: organizacja konferencji, szkolenia 

 

JAGIELLOŃSKIE CENTRUM INNOWACJI SP. Z O.O. (http://www.jci.pl) 

Obszar działania: Infrastruktura dla life science 

Opis firmy: Laboratoria i usługi badawcze. Instytut Jakości JCI - dla 

producentów kosmetyków, suplementów diety oraz zdrowej żywności. 

Prowadzenie badań klinicznych oraz projektów badawczo-rozwojowych z 

zakresu medycyny i nauk pokrewnych. Usługi badawcze w zakresie analizy 

biologicznej, analizy chemicznej, analizy strukturalnej i postaci leków, analizy 

powierzchniowej, diagnostyki medycznej i inżynierii tkankowej. 

Słowa kluczowe: life science, badania kliniczne, analiza biologiczna, analiza 

chemiczna 

 

 

JCI VENCURE Sp. z  o.o. (http://jciventure.pl/) 

Obszar działania: Venture Capital / Seed Fund 

Opis firmy: Firma zajmuje się inwestowaniem w projekty i start’upy z branży life 

science 

Słowa kluczowe, inwestor, seed fund, fundusz zalążkowy 

 

KANCELARIA TRAPLE KONARSKI PODRECKI I WSPÓLNICY SP. J. (www.traple.pl) 

Obszar działania: Usługi prawne 

Opis firmy: Kancelaria świadczy usługi prawne polskim i zagranicznym 

przedsiębiorcom, a także podmiotom publicznym. Specjalizuje się przede 

wszystkim w takich dziedzinach jak: prawo własności intelektualnej, prawo 

farmaceutyczne, prawo konkurencji, prawo reklamy i promocji, obsługa 

korporacyjna przedsiębiorstw, zamówienia publiczne. 

Słowa kluczowe: kancelaria, doradztwo, prawo 

 

 

KG LEGAL KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH I TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH 

(www.kg-legal.pl/) 

Obszar działania: Doradztwo i marketing 

Opis firmy: Kancelaria specjalizuje się w usługach językowo-prawnych, 

dostarczaniem profesjonalnego wsparcia językowo-tłumaczeniowe. 

Słowa kluczowe: tłumaczenia, doradztwo, kancelaria  

 

 

http://www.ize.org.pl/
http://www.jci.pl/
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KPPM DORADZTWO SP. Z O.O. (http://kppmd.pl/) 

Obszar działania: Doradztwo i marketing 

Opis firmy: Firma konsultingowa, specjalizująca się w kompleksowej obsłudze 

projektów oraz pozyskiwaniu dotacji z Unii Europejskiej i innych dostępnych 

źródeł.  

Słowa kluczowe: usługi konsultingowe, dofinansowanie 

 

 

KRAKOWSKI PARK TECHNOLOGICZNY SP. Z O.O. (www.kpt.krakow.pl/) 

Obszar działania: Infrastruktura life science 

Opis firmy: Instytucja otoczenia biznesu, która wspiera rozwój gospodarczy 

oraz przedsiębiorczość Małopolski. Buduje koalicje i platformy współpracy.  

Słowa kluczowe: wsparcie biznesu, strategie rozwoju 

 

MAŁOPOLSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO (MARR S.A.) 

(www.marr.pl/) 

Obszar działania: Doradztwo i wsparcie  

Opis firmy: Regionalna instytucją, działającą na rzecz rozwoju regionalnego, 

partner instytucji centralnych i samorządu województwa w kształtowaniu 

polityki innowacyjnego rozwoju regionu. Świadczy usługi w zakresie 

pozyskiwania środków unijnych i pomaga efektywnie inwestować w 

Małopolsce.  

Słowa kluczowe: inwestycje, dotacje unijne, wsparcie finansowe 

 

 

NOLABEL SP. Z O.O. (http://nolabel.pl) 

Obszar działania: Produkcja filmów 

Opis firmy: Studio animacji i postprodukcji video w Polsce. Tworzy animacje na 

potrzeby projektów interaktywnych i multimediów. Współpracuje jako 

koproducenci i wykonawcy w skali międzynarodowej. 

Słowa kluczowe: studio filmowe, filmy animowane  

 

PMR CONSULTING & RESEARCH SP. Z O.O. (http://www.pmrconsulting.com) 

Obszar działania: Doradztwo i marketing 

Opis firmy: Firma realizuje projekty konsultingowe mające na celu 

optymalizację dystrybucji, analizę potencjału gospodarczego wybranych 

krajów; ocena systemu refundacji. 

Słowa kluczowe: consulting, wywiad rynkowy 

 

 

 

 

 

Kod pola został  zmieniony

http://kppmd.pl/
http://www.pmrconsulting.com/
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PNO CONSULTANTS SP. Z O.O. (http://pnoconsultants.com/) 

Obszar działania: Doradztwo i marketing  

Opis firmy: Firma zajmuje się doradztwem dotacyjnym: pozyskiwania funduszy 

zewnętrznych.  

Słowa kluczowe: doradztwo, pozyskiwanie funduszy 

 

 

SAVONA PROJECT SP. Z O.O (http://savonaproject.eu) 

Obszar działania: Doradztwo i marketing 

Opis firmy: Firma konsultingowa i inżynieryjna, działająca w obszarze ochrony 

środowiska, energii odnawialnej i poszanowania energii.  

Słowa kluczowe: planowanie projektów inwestycyjnych, usługi konsultingowe 

 

 

SĄDECKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO (http://sarr.com.pl)  

Obszar działania: Doradztwo i wsparcie 

Opis firmy: Podstawowym celem agencji jest prowadzenie działalności 

służącej rozwojowi Sądecczyzny oraz podmiotów funkcjonujących na jej 

terenie.  

Słowa kluczowe: wsparcie innowacji 

 

 

SCHOLAGENE (http://scholagene.com.pl/)  

Obszar działania: Doradztwo i marketing 

Opis firmy: Firma prowadzi działalność szkoleniową, doradczą i tłumaczenia 

dla branży life science. Drugi profil działalności to dystrybucja półproduktów 

dla laboratoriów. Prowadzi szkolenia oraz doradztwo związane z 

pozyskiwaniem wysoko wykwalifikowanych pracowników. 

Słowa kluczowe: doradztwo, know-how, szkolenia, rekrutacja, tłumaczenia 

 

 

SOUTH POLAND CLEAN TECH CLUSTER (http://spcleantech.pl/) 

Obszar działania: Doradztwo i wsparcie 

Opis firmy: Inicjatywa klastrowa, która wspiera innowacyjność w południowej 

Polsce poprzez zwiększenie komercjalizacji nowych produktów i technologii..  

Słowa kluczowe: wsparcie innowacji 

 

 

 

 

 

 

 

http://savonaproject.eu/
http://sarr.com.pl/
http://scholagene.com.pl/
http://spcleantech.pl/
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SPIN MAŁOPOLSKIE CENTRA TRANSFERU WIEDZY 

(http://www.spin.malopolska.pl/) 

Obszar działania: Doradztwo i wsparcie 

Opis firmy: Cel działania firmy to zwiększenie intensywności transferu wiedzy i 

wykorzystanie potencjału uczelni przez przedsiębiorstwa w ramach 

inteligentnych specjalizacji Województwa Małopolskiego; innowacyjne usługi 

dla przedsiębiorców przez instytucje otoczenia biznesu funkcjonujące na 

uczelniach wyższych.  

Słowa kluczowe: transfer wiedzy, inteligentne specjalizacje 

 

 

TARGI W KRAKOWIE SP. Z O.O. (https://www.targi.krakow.pl/) 

Obszar działania: Organizacja imprez branżowych 

Opis firmy: Firma zajmuje się organizowaniem targów i kongresów.  

Słowa kluczowe: organizacja konferencji, targi, kongresy 

 

 

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 

KRAKOWIE (https://www.wfos.krakow.pl/) 

Opis firmy: Fundusz udziela pomocy finansowej z zakresu ochrony środowiska i 

gospodarki wodnej na terenie Małopolski.  

Słowa kluczowe: dofinansowanie 

 

  

http://www.spin.malopolska.pl/
https://www.wfos.krakow.pl/


 

36 
 

PODMIOTY NGO 
 

KOŁO POLSKIEGO KLUBU EKOLOGICZNEGO W KRYNICY 

Opis: Misją klubu jest ratowanie i poprawa stanu środowiska realizowana 

poprzez działalności informacyjną, dydaktyczno – oświatową i badawczą. 

Słowa kluczowe: ochrona środowiska 

 

 

FUNDACJA CZYSTA WISŁOKA (http://www.wisloka.tarnow.pl/) 

Opis: Celem fundacji jest ochrona wód Wisłoki oraz pomoc w racjonalnym 

rozwiązywaniu problemów gospodarki wodnej w jej dorzeczu. 

Słowa kluczowe: ochrona środowiska 

 

 

FUNDACJA KLASTER LIFE SCIENCE (http://lifescience.pl/) 

Opis: Celem fundacji jest jak najlepsze wykorzystanie potencjału inicjatywy 

Klaster Life Science, podjęcia wyzwań stojących przed Bio- Regionem 

Małopolska oraz efektywnego wykorzystania szansy rozwoju w obszarze life 

science i biotechnologii.  

Słowa kluczowe: rozwój regionu 

 

 

FUNDACJA PARTNERSTWO DLA ŚRODOWISKA (http://www.fpds.pl/) 

Opis: Misją Fundacji jest wspieranie rozwoju zrównoważonego poprzez 

budowanie partnerstwa, społeczeństwa obywatelskiego oraz 

upowszechniania działań przyjaznych dla środowiska. 

Słowa kluczowe: ochrona środowiska 

 

FUNDACJA WSPIERANIA INICJATYW EKOLOGICZNYCH FOUNDATION FOR THE 

SUPPORT OF ECOLOGICAL INITATIVES (http://www.fwie.eco.pl/)  

Opis: Organizacja pozarządowa działająca w obszarze ochrony środowiska.  

Słowa kluczowe: ochrona środowiska 

 

POLSKIE STOWARZYSZENIE MATERIAŁÓW (http://www.ptmk.net/) 

Opis: Stowarzyszenie powstało z inicjatywy osób zajmujących się wytwarzaniem i 

badaniem materiałów dla potrzeb medycyny. Realizuje swoje cele poprzez 

działalność naukową, badawczą i edukacyjną. Wydaje kwartalnik „Inżynieria 

biomateriałów” oraz uczestniczy w wielu konferencjach naukowych. 

Słowa kluczowe: biomateriały, 

 

STOWARZYSZENIE IDEATECHFORUM  (http://ideatech.org.pl/) 

http://www.wisloka.tarnow.pl/
http://www.fpds.pl/
http://www.fwie.eco.pl/
http://www.ptmk.net/
http://ideatech.org.pl/
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Opis: Stowarzyszenie działa na rzecz ekologii. Celem Stowarzyszenia jest 

komercjalizacja badań naukowych. 

Słowa kluczowe: ekologia, wsparcie innowacji 

 

STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH (SIMP) 

(http://www.krakow.simp.pl) 

Opis: Stowarzyszenie ma na celu zrzeszenie inżynierów i techników 

mechaników wszystkich specjalności oraz zawodów pokrewnych. Jego misją 

jest działanie na rzecz nauki, techniki i gospodarki, w tym przedsięwzięć 

wdrożeniowych, podnoszenie kwalifikacji zawodowych inżynierów i techników, 

promocji zatrudnienia, reorientacji zawodowej oraz pomocy w zakresie 

poszukiwania pracy, oraz tworzenie forum wymiany informacji w zakresie 

nauki, techniki i zagadnień gospodarczych i społecznych. 

Słowa kluczowe: stowarzyszenie, inżynierowie, technicy 
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EDUKACJA  

 

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA  

IM. STANIŁAWA STASZICA W KRAKOWIE  

http://www.agh.edu.pl/  

Jednostka 

organizacyjna  

Kierunek studiów Rodzaj studiów www 

Wydział Geologii, 

Geofizyki i Ochrony 

Środowiska  

Ochrona 

środowiska  

I stopnia, II 

stopnia 

www 
Inżynieria 

środowiska 

I stopnia, II 

stopnia 

Ekologiczne źródła 

energii 

I stopnia, II 

stopnia 

Wydział Geodezji 

Górniczej i Inżynierii 

Środowiska 

Inżynieria 

środowiska 

I stopnia, II 

stopnia, III 

stopnia 

www 

 

 

Inżynieria 

środowiska 

I stopnia, II 

stopnia, III 

stopnia  

 

Wydział Górnictwa i 

Geoinżynierii  

Gospodarka 

odpadami 

Studia 

podyplomowe 
www 

 

Odpady w 

kopalniach – 

prawo, 

technologia, 

środowisko 

Studia 

podyplomowe 
 

Wydział 

Elektrotechniki, 

Automatyki, 

Informatyki i Inżynierii 

Biomedycznej  

Efektywne 

użytkowanie 

energii 

elektrycznej 

Studia 

podyplomowe 
www 

 

Logistyka 

gospodarki 

odpadami 

Studia 

podyplomowe 
 

Szkoła Ochrony i 

Inżynierii Środowiska 

im. Walerego 

Goetla 

Ochrona i 

inżynieria 

środowiska 

Studia 

podyplomowe 
www 

 

Odnawialne 

zasoby i źródła 

energii 

Studia 

podyplomowe 
 

Wydział Inżynierii 

Materiałowej i 

Ceramiki 

Chemia 

analityczna w 

przemyśle i 

ochronie 

środowiska 

 

 

Studia 

podyplomowe 

 

www 

 

http://www.agh.edu.pl/
http://www.wggios.agh.edu.pl/
http://www.geod.agh.edu.pl/index.php?lang=pl
http://www.gorn.agh.edu.pl/
https://www.eaiib.agh.edu.pl/
http://szkola.imir.agh.edu.pl/
http://www.ceramika.agh.edu.pl/pl/
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Wydział Inżynierii 

Mechanicznej i 

Robotyki 

Audyting 

energetyczny w 

budownictwie na 

potrzeby 

termomodernizacji 

oraz certyfikacji 

energetycznej 

budynków 

Studia 

podyplomowe 
www 

Wydział Energetyki i 

Paliw 

Audyt 

energetyczny, 

ocena 

energetyczna 

budynków oraz 

efektywne 

użytkowanie 

energii 

Studia 

podyplomowe 
www 

Nowoczesne 

metody 

zarządzania i 

technologie w 

koksownictwie 

Studia 

podyplomowe 
 

 

Studia 

podyplomowe dla 

eko-doradców 

Studia 

podyplomowe 
 

Wydział 

Elektrotechniki, 

Automatyki, 

Informatyki i Inżynierii 

Biomedycznej 

Efektywne 

użytkowanie 

energii 

elektrycznej 

Studia 

podyplomowe 
www 

 

  

http://www.imir.agh.edu.pl/
http://weip.agh.edu.pl/student/
https://www.eaiib.agh.edu.pl/
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POLITECHNIKA KRAKOWSKA  

IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W KRAKOWIE 

http://www.pk.edu.pl  

 

Jednostka 

organizacyjna  

Kierunek studiów Rodzaj studiów www 

Wydział Inżynierii 

Środowiska 

Odnawialne 

źródła energii i 

infrastruktura 

komunalna 

I stopnia 

www 

Inżynieria 

środowiska 

I stopnia, II 

stopnia, III 

stopnia 

Wydział Architektury 

(studia prowadzone 

wspólnie z Polskim 

Stowarzyszeniem 

Budownictwa 

Ekologicznego 

PLGBC) 

Architektura i 

budownictwo 

zrównoważone 

Studia 

podyplomowe 
www 

Wydział Inżynierii 

Lądowej 

Budownictwo 

energooszczędne, 

audyting i ocena 

energetyczna 

budynków 

Studia 

podyplomowe 
www 

Wydział 

Mechaniczny 

Międzywydziałowe 

studia 

podyplomowe 

ochrona 

środowiska 

i bezpieczeństwo i 

higiena pracy 

Studia 

podyplomowe 
www 

Centrum Szkolenia i 

Organizacji 

Systemów Jakości 

Zarządzanie 

środowiskowe 

Studia 

podyplomowe 
www 

 

Gospodarowanie 

odpadami i 

substancjami 

niebezpiecznymi 

Studia 

podyplomowe 
 

 

 

 

  

http://www.pk.edu.pl/
http://www.wis.pk.edu.pl/
http://arch.pk.edu.pl/
http://www.wil.pk.edu.pl/index.php?lang=pl-pl
http://www.mech.pk.edu.pl/
http://www.cj.pk.edu.pl/
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UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE http://www.uj.edu.pl/  

Jednostka 

organizacyjna  

Kierunek studiów Rodzaj studiów www 

Wydział Chemii 

 

Ochrona 

środowiska 

 

I stopnia, II 

stopnia 

www 

Ecology and 

evolution (studia 

w języku 

angielskim) 

II stopnia 

Zarządzanie 

zasobami 

przyrody 

II stopnia 

 

  

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W 

KRAKOWIE 

http://www.up.krakow.pl/  

Jednostka 

organizacyjna  

Kierunek studiów Rodzaj studiów www 

Wydział 

Geograficzno – 

Biologiczny  

Monitoring 

środowiska 

przyrodniczego  

I stopnia 

www Ochrona 

środowiska 

I stopnia, II 

stopnia 

Odnawialne 

źródła energii 

Studia 

podyplomowe 

http://www.uj.edu.pl/
http://www.chemia.uj.edu.pl/
http://www.up.krakow.pl/
http://wgb.up.krakow.pl/


 

42 
 

 

UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE 

 https://urk.edu.pl/  

Jednostka 

organizacyjna  

Kierunek studiów Rodzaj studiów www 

Wydział Rolniczo – 

Ekonomiczny  

Ochrona 

środowiska 
I stopnia 

www 
Jakość i 

bezpieczeństwo 

środowiska 

I stopnia 

Biogospodarka I stopnia 

 
Inżynieria 

biosystemów 
I stopnia  

Wydział Inżynierii 

Produkcji i Energetyki 

Odnawialne 

źródła energii i 

gospodarka 

odpadami 

I stopnia, II 

stopnia 
www 

Wydział Inżynierii 

Środowiska i 

Geodezji 

Inżynieria 

środowiska 

I stopnia, II 

stopnia 
 

Inżynieria i 

gospodarka 

wodna 

I stopnia, II 

stopnia 
www 

wszystkie wydziały 

ochrona i 

kształtowanie 

środowiska 

III stopnia  

Wydział Inżynierii 

Produkcji i Energetyki 

Systemy jakości 

biopaliw 

Studia 

podyplomowe 

www 

Technologie 

energetycznego 

wykorzystania 

roślin 

Studia 

podyplomowe 

Audyting i 

certyfikacja 

energetyczna 

budynków 

Studia 

podyplomowe 

Planowanie i 

zarządzanie 

energetyką 

lokalną 

Studia 

podyplomowe 

 

  

https://urk.edu.pl/
http://wre.ur.krakow.pl/
http://wipie.ur.krakow.pl/
http://wisig.ur.krakow.pl/
http://wipie.ur.krakow.pl/
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PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE 

http://pwsztar.edu.pl/  

Jednostka 

organizacyjna  

Kierunek studiów Rodzaj studiów www 

Instytut 

Matematyczno – 

Przyrodniczy  

Ochrona 

środowiska 
I stopnia www 

 

 

PODHALAŃSKA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM TARGU 

http://www.ppwsz.edu.pl/  

Jednostka 

organizacyjna  

Kierunek studiów Rodzaj studiów www 

Instytut Nauk 

Technicznych 

Inżynieria 

środowiska 

 

I stopnia www 

 

 

PRYWATNA WYŻSZA SZKOŁA OCHRONY ŚRODOWISKA W RADOMIU 

http://www.pwsos.pl/  

Jednostka 

organizacyjna  

Kierunek studiów Rodzaj studiów www 

Wydział 

Zamiejscowy 

Ochrony Środowiska 

w Miechowie 

Ochrona 

środowiska 

 

I stopnia www 

 

 

SZKOŁA GŁÓWNA POLITECHNICZNA Z SIEDZIBĄ W NOWYM SĄCZU 

http://www.fuaw.pl/uczelnie/szkola-glowna-politechniczna  

Jednostka organizacyjna  Kierunek 

studiów 

Rodzaj 

studiów 

www 

Międzyuczelniany Instytut 

Geodezji i Kartografii oraz 

Ekonomiki Budownictwa 

Szkoły Głównej 

Politechnicznej z siedzibą 

w Nowym Sączu i Wyższej 

Szkoły Współpracy 

Międzynarodowej i 

Regionalnej im. 

Zygmunta Glogera 

z siedzibą w Wołominie 

Inżynieria 

środowiska 

 

I stopnia www 

  

http://pwsztar.edu.pl/
http://pwsztar.edu.pl/instytut-matematyczno-przyrodniczy/
http://www.ppwsz.edu.pl/
http://www.ppwsz.edu.pl/instytut-nauk-technicznych.html
http://www.pwsos.pl/
http://www.pwsos.pl/miechow,text,,1-7-34.html
http://www.fuaw.pl/uczelnie/szkola-glowna-politechniczna
http://www.fuaw.pl/uczelnie/szkola-glowna-politechniczna
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KLUCZOWE PROJEKTY  

 

Nazwa projektu Budowa nowoczesnej siedziby Urzędu Marszałkowskiego i 

jednostek podległych w Krakowie 

Opis projektu Za realizację przedsięwzięcia odpowiada Regionalne 

Centrum Administracyjne „Małopolska” sp. z o.o., 

powołane w tym celu przez Małopolską Agencję Rozwoju 

Regionalnego. Projekt został poddany ocenie przez 

brytyjską organizację BRE i otrzymał certyfikat ekologiczny 

BREEAM Excellent, świadczący o spełnieniu wysokich 

międzynarodowych standardów budownictwa zielonego. 

Wartość 

projektu 

Szacunkowo 160 mln zł  (Za projekt, pozwolenie na budowę 

i przetarg Regionalne Centrum Administracyjne 

„Małopolska” zapłaci 4 913 850 zł brutto) 

Źródło 

finansowania 

Środki MARR S.A. i środki pozyskane przez Spółkę z kredytu 

bankowego 

Okres realizacji 2012-2018 

Strona www https://www.marr.pl/wpw/companies/346/details  

 

 

 

 

Nazwa projektu Program gospodarki odpadami komunalnymi w Krakowie 

Opis projektu Realizowany w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). Elementem projektu jest 

budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów 

(Ekospalarni) w Krakowie, o rocznej wydajności 220 tys. ton 

odpadów, gotowości do pracy 8000 h/rok oraz możliwości 

produkcji energii w kogeneracji.  

Wartość 

projektu 

826 905 444, 43 PLN [wkład własny KHK S.A. (ok. 301 mln zł); 

pożyczka z NFOŚiGW (298 230 000,00 zł)] 

Wartość 

dofinansowania 

371 728 053 PLN 

Źródło 

finansowania 

Fundusz Spójności w ramach Programu Infrastruktura i 

Środowisko 2007-2013 

Okres realizacji 2008-2015 

Strona www https://khk.krakow.pl/pl/ekospalarnia/informacja-o-

projekcie/  

 

  

https://www.marr.pl/wpw/companies/346/details
https://khk.krakow.pl/pl/ekospalarnia/informacja-o-projekcie/
https://khk.krakow.pl/pl/ekospalarnia/informacja-o-projekcie/
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Nazwa projektu Oczyszczalnia ścieków - Płaszów II w Krakowie 

Opis projektu Celem projektu było m.in.: stworzenie możliwości pełnego 

mechaniczno-biologicznego oczyszczania wszystkich 

ścieków odprowadzanych z centralnych dzielnic Krakowa. 

Zakres projektu obejmował: modernizację i rozbudowę 

Oczyszczalni Ścieków w Płaszowie, rekultywację lagun 

osadowych oraz budowę kolektora Dolnej Terasy Wisły. 

Wartość 

projektu 

366 117 671,96 PLN 

Wartość 

dofinansowania 

233 206 196.95 

Źródło 

finansowania 

Fundusz Spójności 2004-2006 

Okres realizacji 2000-2010 

Strona www http://wodociagi.krakow.pl/o-firmie/projekty-

unijne/oczyszczalnia-sciekow-plaszow-ii-w-krakowie.html  

 

 

 

 

Nazwa projektu Rozbudowa i przebudowa ciągu technologicznego na 

oczyszczalni ścieków w Bochni wraz z wykorzystaniem 

odnawialnych źródeł energii i usprawnieniem zarządzania 

majątkiem sieciowym 

Opis projektu Projekt obejmuje rozbudowę linii technologicznej przeróbki 

osadów ściekowych, budowa suszarni słonecznej osadów 

ściekowych, instalacji do wytwarzania i przeróbki biogazu 

na energię elektryczną i cieplną wraz montażem i 

uruchomieniem agregatu kogeneracyjnego. Ponadto 

drugie zadanie inwestycyjne stanowi budowa 

inteligentnych systemów sterowania i nadzoru nad 

systemem wodociągowym oraz kanalizacyjnym.  

Wartość 

projektu 

93 763 318,63 PLN 

Wysokość 

dofinansowania 

46 210 223,12 PLN 

Źródło 

finansowania 

Fundusz Spójności w ramach Programu Infrastruktura i 

Środowisko 2014-2020 

Okres realizacji 2017-2020 

Strona www http://mpwikbochnia.pl/index.php/rozbudowa-i-

przebudowa-ciagu-technologicznego-na-oczyszczalni-

sciekow-w-bochni-wraz-z-wykorzystaniem-odnawialnych-

zrodel-energii-i-usprawnieniem-zarzadzania-majatkiem-

sieciowym  

 

  

http://wodociagi.krakow.pl/o-firmie/projekty-unijne/oczyszczalnia-sciekow-plaszow-ii-w-krakowie.html
http://wodociagi.krakow.pl/o-firmie/projekty-unijne/oczyszczalnia-sciekow-plaszow-ii-w-krakowie.html
http://mpwikbochnia.pl/index.php/rozbudowa-i-przebudowa-ciagu-technologicznego-na-oczyszczalni-sciekow-w-bochni-wraz-z-wykorzystaniem-odnawialnych-zrodel-energii-i-usprawnieniem-zarzadzania-majatkiem-sieciowym
http://mpwikbochnia.pl/index.php/rozbudowa-i-przebudowa-ciagu-technologicznego-na-oczyszczalni-sciekow-w-bochni-wraz-z-wykorzystaniem-odnawialnych-zrodel-energii-i-usprawnieniem-zarzadzania-majatkiem-sieciowym
http://mpwikbochnia.pl/index.php/rozbudowa-i-przebudowa-ciagu-technologicznego-na-oczyszczalni-sciekow-w-bochni-wraz-z-wykorzystaniem-odnawialnych-zrodel-energii-i-usprawnieniem-zarzadzania-majatkiem-sieciowym
http://mpwikbochnia.pl/index.php/rozbudowa-i-przebudowa-ciagu-technologicznego-na-oczyszczalni-sciekow-w-bochni-wraz-z-wykorzystaniem-odnawialnych-zrodel-energii-i-usprawnieniem-zarzadzania-majatkiem-sieciowym
http://mpwikbochnia.pl/index.php/rozbudowa-i-przebudowa-ciagu-technologicznego-na-oczyszczalni-sciekow-w-bochni-wraz-z-wykorzystaniem-odnawialnych-zrodel-energii-i-usprawnieniem-zarzadzania-majatkiem-sieciowym
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Nazwa projektu Budowa instalacji odazotowania spalin dla kotłów nr 3 i 4 w 

EDF Polska S.A. Oddział nr 1 w Krakowie  

Opis projektu Projekt objął zaprojektowanie, wybudowanie, uruchomienie 

i przekazanie do użytkowania kompletnych nowoczesnych 

instalacji odazotowania spalin  kotłów opalanych węglem 

kamiennym i biomasą w Elektrociepłowni Kraków. Instalacja 

ma zapewnić redukcje tlenków azotu przy spalaniu paliwa 

podstawowego oraz współspalaniu biomasy. 

Wartość 

projektu 

178 799 503,50 PLN 

Wartość 

dofinansowania 

20 000 000,00 PLN 

Źródło 

finansowania 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-

2013 

Okres realizacji 2013-2016 

Strona www http://mapadotacji.gov.pl/projekt/1273673  

 

Nazwa projektu Budowa instalacji do mechaniczno – biologicznego 

przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w 

gminie Bolesław 

Opis projektu Przedsięwzięcie realizowane w Zakładzie Gospodarki 

Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o. w Bolesławiu. 

Podstawowym celem jest rozbudowa oraz unowocześnienie 

infrastruktury ochrony środowiska w zakresie gospodarki 

odpadami. Projekt objął budowę hali procesowej, 

kompostowni oraz infrastruktury towarzyszącej.  

Wartość 

projektu 

28 616 000,42 PLN 

Wartość 

dofinansowania 

16 253 579,27 PLN 

Źródło 

finansowania 

Fundusz Spójności w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 

Okres realizacji 2014-2015 

Strona www http://www.zgkboleslaw.com/index.php/jrp/zadania-

kontrakty  

 

  

http://mapadotacji.gov.pl/projekt/1273673
http://www.zgkboleslaw.com/index.php/jrp/zadania-kontrakty
http://www.zgkboleslaw.com/index.php/jrp/zadania-kontrakty
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Nazwa projektu Przystosowanie Pawilonu przy Polanie Lea w Krakowie na 

ośrodek edukacji ekologicznej 

Opis projektu W ramach projektu zostaną przeprowadzone niezbędne 

prace adaptacyjne z uwzględnieniem technologii 

proekologicznych. Budynek Pawilonu Okocimskiego będzie 

wyremontowany w technologii pasywnej, przewiduje się 

zastosowanie tzw. zielonego dachu, a w jego ogrodzie 

będą założone przykładowe uprawy permakulturowe. 

Będzie tam realizowany program zajęć kierowany zarówno 

do dzieci, jak i osób starszych. 

Wartość 

projektu 

4 936 904,17 PLN 

Wartość 

dofinansowania 

2 988 548,24 PLN 

Źródło 

finansowania 

Regionalny Program Operacyjny 2014-2020 

Okres realizacji 2017- 

Strona www http://ue.krakow.pl/aktualnosci/208559,229,komunikat,przyst

osowanie_pawilonu_przy_polanie_lea_w_krakowie_na_osro

dek_edukacji_ekologicznej.html  

 

  

http://ue.krakow.pl/aktualnosci/208559,229,komunikat,przystosowanie_pawilonu_przy_polanie_lea_w_krakowie_na_osrodek_edukacji_ekologicznej.html
http://ue.krakow.pl/aktualnosci/208559,229,komunikat,przystosowanie_pawilonu_przy_polanie_lea_w_krakowie_na_osrodek_edukacji_ekologicznej.html
http://ue.krakow.pl/aktualnosci/208559,229,komunikat,przystosowanie_pawilonu_przy_polanie_lea_w_krakowie_na_osrodek_edukacji_ekologicznej.html
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NAJWAŻNIESZE WYDARZENIA BRANŻOWE 

 

NAZWA WYDARZENIA ORGANIZATOR TERMIN 

KOMPOZYT-EXPO 

Targi w Krakowie 

ul. Galicyjska 9 31-586 Kraków 

http://www.eurobiotech.krakow.pl 

Październik 

MAŁOPOLSKI FESTIWAL 

INNOWACJI 

Urząd Marszałkowski Województwa 

Małopolskiego 

ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków 

http://www.festiwalinnowacji.malopolska.pl 

Maj 

DNI ZIEMI W KRAKOWIE 

Wydział Kształtowania Środowiska UMK 

Osiedle Zgody 2, 31-949 Kraków  

https://www.bip.krakow.pl/ 

Kwiecień 

KRAKOWSKI FESTIWAL 

RECYKLINGU 

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony 

Środowiska UMK 

Osiedle Zgody 2, 31-949 Kraków 

https://www.bip.krakow.pl/ 

Maj 

GALA EKOLIDERZY 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Krakowie  

 Kanonicza 12, 31-002 Kraków 

https://www.wfos.krakow.pl/ 

Czerwiec 

RODZINNY PIKNIK 

EKOLOGICZNY 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Krakowie  

 Kanonicza 12, 31-002 Kraków 

https://www.wfos.krakow.pl/ 

Czerwiec 

EUROPEJSKI TYDZIEŃ 

ZRÓWNOWAŻONEGO 

TRANSPORTU I EUROPEJSKI 

DZIEŃ BEZ SAMOCHODU W 

KRAKOWIE 

Wydział Kształtowania Środowiska UMK 

Osiedle Zgody 2, 31-949 Kraków 

https://www.bip.krakow.pl/ 

Wrzesień 

POLISH CONFERENCE ON 

BIOCYBERNETICS AND 

BIOMEDICAL 

ENGINEERING 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w 

Krakowie 

 ul. Mickiewicza 30, 30-059 Krakow 

http://wwwv.mim.krakow.pl/ 

Wrzesień 

TARGI EUROBIOTECH 

Wydział Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN  

pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa 

http://www.eurobiotech.krakow.pl/ 

Wrzesień 

KONFERENCJA - 

SUROWCE I ENERGIA A 

GOSPODARKA O OBIEGU 

ZAMKNIĘTYM I 

NISKOEMISYJNA 

Muzeum Inżynierii Miejskiej 

 ul. Wawrzyńca 15, 33-332 Kraków 

http://wwwv.mim.krakow.pl/ 

Wrzesień 

MIĘDZYNARODOWE 

FORUM LIFE SCIENCE 

OPEN SPACE (LSOS)  W ICE 

KRAKÓW 

Klaster LifeScience Kraków 

ul. Bobrzyńskiego 14 30-348 Kraków                

http://www.lsos.info/ 

Październik 

KONFERENCJA 

MIĘDZYNARODOWA I 

TARGI WATERCOOLERS 

EUROPE W ICE KRAKÓW 

Watercoolers  

 1 Place des Barricades – 1000 Brussels, Belgium 

www.watercoolerseurope.eu 

Październik 

INTERNATIONAL 

CONFERENCE ON THE 

SUSTAINABLE ENERGY AND 

ENVIROMENTAL 

DEVELOPMENT 

Centrum Energetyki AGH 

 Czarnowiejska 30, 33-332 Kraków 

http://www.agh.edu.pl/centrum-energetyki/ 

Grudzień 

http://www.eurobiotech.krakow.pl/
http://www.festiwalinnowacji.malopolska.pl/


 

49 
 

WYDAWCA: 

Fundacja Klaster LifeScience Kraków 

Ul. prof. Michała Bobrzyńskiego 14 

30-348 Kraków 

NIP:  6762464304 

REGON: 122838510 

KRS: 0000458418 

 

OPRACOWANIE: 

Infobrokerska.pl 

Ul. Wadowicka 12/438  

30-415 Kraków 

www.infobrokerska.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

KATALOG OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: 

PROmocja potencjału gospodarczego BIO-Regionu MAŁOPOLSKA na arenie 

międzynarodowej (ProBio Małopolska). Projekt jest współfinansowany z 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 

2014-2020 

 

 

 

 

Kopiowanie i rozpowszechnianie wyłącznie z podaniem źródła: 

„Technologie medyczne i farmaceutyczne. Potencjał innowacyjny 

małopolski” 2017 
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