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METODOLOGIA 

 

Katalog zawiera opisy firm zajmujących się szeroko rozumianą branżą life 

science. Podmioty podzielono na kilka kategorii: kosmetyki, produkcja 

leków, diagnostyka/e-zdrowie, sprzęt medyczny, badania kliniczne oraz 

usługi medyczne.  

Z zestawienia wyłączono: praktyki lekarskie i stomatologiczne, szpitale i 

kliniki medyczne państwowe oraz prywatne, sieci gabinetów 

medycznych, a także praktyki pielęgniarek i położnych. Nie ujęto również 

aptek, hurtowni farmaceutycznych oraz małych sklepów medycznych. 

Podmioty działające na rynku ustalono na podstawie przeszukania: 

katalogów branżowych, stron instytucji otoczenia biznesu, bazy własnej 

Klastra Life Science oraz materiałów prasowych i katalogów targowych.  

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

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. 
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PODMIOTY DZIAŁAJĄCE NA RYNKU 
 

KOSMETYKI 

  

AERO-BW SP.J  (http://www.aerosol.com.pl/) 

Opis firmy: Usługowe napełnianie aerozoli dla m. in. firm kosmetycznych i 

farmaceutycznych. Firma oferuje tworzenie receptur, projektowanie opakowań 

i etykiet na środki w aerozolach. Możliwość zamówienia projektu oraz wykonania 

własnej linii produkcyjnej dla aerozoli. Właściciel marki NelCosmetic 

produkującej kosmetyki do makijażu. 

Słowa kluczowe: usługi dla producentów kosmetyków, produkcja kosmetyków, 

konfekcjowanie, kosmetyki kolorowe 

 

 

AKIE SP. Z.O.O (http://www.akie.pl/) 

Opis firmy: Producent kosmetyków marki Madeleine cosmetics. Kosmetyki 

produkowane według własnej receptury, przeznaczone dla hoteli. Produkcja żeli 

pod prysznic, szamponów i mydła. Opakowania własne lub z logotypem klienta. 

Słowa kluczowe: produkcja kosmetyków, kosmetyki na zamówienie 

 

 

ALLVERNE KOSMETYKI SP. Z.O.O (http://www.allverne.pl) 

Opis firmy: Producent kosmetyków do pielęgnacji ciała (mydła, płyny do kąpieli, 

balsamy), twarzy i ust (kremy, żele micelarne i pomadki), a także produktów 

zapachowych do domu (świece i dyfuzory). Firma posiada kilka marek własnych: 

Allverne Nature Essence, Vitea, Bishojo. 

Słowa kluczowe: produkcja kosmetyków, kosmetyki do ciała 

 

 

ANWEN SP. Z.O.O (www.anwen.pl)  

Opis firmy: Firma produkuje maski do włosów wg własnej receptury. Produkt 

dostosowany do typu włosów. Firma powstała na bazie bloga dotyczącego 

pielęgnacji włosów. 

Słowa kluczowe: produkcja kosmetyków, kosmetyki do włosów 

 

 

AQUA PROJECT SP. Z O.O. (http://www.aquapicosmetics.com/) 

Opis firmy: Produkcja dermokosmetyków opartych na połączeniu 

uszlachetnionej laboratoryjnie wody z wyselekcjonowanymi składnikami 

aktywnymi, które zawierają w swoim składzie wodę ze słabymi polami 

elektromagnetycznymi.  

Słowa kluczowe: dermokosmetyki, produkcja kosmetyków 

http://www.aerosol.com.pl/
http://www.akie.pl/
http://www.allverne.pl/
http://www.anwen.pl/
http://www.aquapicosmetics.com/
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ARRIA LABORATORIUM BIO-FARMACEUTYCZNE PROF. CZARNECKIEGO 

(www.arria.pl) 

Opis firmy:  Produkcja naturalnych kosmetyków opartych na ekstraktach z 

pyłków kwiatowych oraz zawierających kwasy nukleinowe (DNA), proteiny, 

aminokwasy, enzymy roślinne, flawonoidy, fitosterole, beta-karoten, cukry, 

witaminy wszystkich grup, mikro- i makroelementy oraz czynniki wzrostu. 

Słowa kluczowe: produkcja kosmetyków, kosmetyki naturalne 

 

 

ASOA JOANNA PIELASZKIEWICZ (http://asoa.pl/) 

Opis firmy: Producent kosmetyków naturalnych stworzonych na bazie 

surowców organicznych pochodzących z ekologicznych upraw. W ofercie 

produktowej znajdują się nierafinowane oleje i masła do ciała oraz peelingi.  

Słowa kluczowe: kosmetyki naturalne, produkcja kosmetyków 

 

 

BARWA SPÓŁKA Z O.O. (http://barwa.com.pl)  

Opis firmy: Producent naturalnych kosmetyków i mydeł. Firma posiada własne 

laboratorium. W ofercie produkty do pielęgnacji włosów i ciała, a także produkty 

do pielęgnacji domu. 

Słowa kluczowe: kosmetyki naturalne, produkcja kosmetyków 

 

 

BIELENDA SP. Z.O.O. (http://bielenda.pl/)    

Opis firmy: Producent naturalnych kosmetyków do pielęgnacji twarzy i ciała z 

szeroką ofertą produktową. Produkty firmy eksportowane są do krajów 

Europejskich, a także do Korei Południowej, Zjednoczonych Emiratów Arabskich 

i na Cypr.  

Słowa kluczowe: produkcja kosmetyków, kosmetyki naturalne 

 

 

BIOCHEM  SP. Z. O. O. (http://biochem-bochnia.pl /)   

Opis firmy: Producent past borowinowych do kąpieli zawiesinowych i okładów; 

past borowinowych do okładów w formie plastrów, soli do kąpieli mineralnej z 

kolagenem przeznaczonych dla lecznictwa sanatoryjnego, gabinetów SPA i 

kosmetycznych. 

Słowa kluczowe: borowina, kosmetyki naturalne, produkcja kosmetyków 

 

 

BIOER EWELINA DOMAGALIK (http://bioer.pl/) 

Opis firmy: Producent kosmetyków naturalnych i ekologicznych do twarzy i ciała. 

Kosmetyki są produkowane na bazie naturalnych składników. Firma oferuje: 

mydła, oleje, maski do twarzy, glinki i balsamy. 

Słowa kluczowe: kosmetyki naturalne, kosmetyki wegańskie 

http://www.arria.pl/
http://asoa.pl/
http://barwa.com.pl/
http://bielenda.pl/
http://bielenda.pl/
http://biochem-bochnia.pl/
http://biochem-bochnia.pl/
http://bioer.pl/
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BOCHNERIS SP. Z O.O. (http://solbochenska.pl/) 

Opis firmy: Firma zajmuje się produkcją i sprzedażą soli kosmetycznych oraz 

opatentowanych Grot Solnych z Bochni.  

Słowa kluczowe: kosmetyki naturalne, sól kosmetyczna 

COBEST SPÓŁKA Z O.O. (www.cobest.pl)  

Opis firmy: Produkcja kosmetyków opartych na naturalnych surowcach, 

badania aparaturowe skuteczności zabiegów i produktów kosmetycznych. 

Słowa kluczowe: kosmetyki naturalne, badanie kosmetyków 

 

 

DELA COSMETICS SP. Z O.O.  (http://dela.pl/) 

Opis firmy: Produkcja mas proszkowych/sypkich, produktów prasowanych (róże, 

pudry).Firma opracowuje receptury kosmetyków na zlecenie, zajmuje się również 

konfekcjonowaniem. Prowadzi głównie produkcje kontraktową. 

Słowa kluczowe: kosmetyki kolorowe, kosmetyki na zamówienie, 

konfekcjonowanie 

 

 

ECO PLANT  SP. Z O.O.(http://ecoplant-sklep.pl/)  

Opis firmy: Producent kosmetyków naturalnych na bazie ziół dla dermatologii i 

kosmetologii oraz roślinnych komponentów do kosmetyków. Dystrybucja pod 

marką własną oraz jako dedykowane marki własne gabinetów kosmetycznych i 

SPA. 

Słowa kluczowe: kosmetyki naturalne, dermokosmetyki, produkcja kosmetyków 

 

 

FPHU MIRABELAU(http://ekomydlarnia.pl/) 

Opis firmy: Właściciel marki ekomydlarnia.pl. Producent mydeł naturalnych, 

niezawierających konserwantów chemicznych (parabenów), ani polepszaczy 

piany (SLS-y). 

Słowa kluczowe: kosmetyki naturalne, mydła, produkcja kosmetyków 

 

 

ELFA PHARM POLSKA SP. Z O.O. SP. K.(http://www.elfa-pharm.pl/pl/)  

Opis firmy: Producent kosmetyków ziołowych oraz roślinnych, część 

międzynarodowego holdingu działającego w Polsce, Słowacji i na Ukrainie. Do 

firmy należą marki: Green Pharmacy, Vis Plantis, Intensive Hair Therapy,  Dr Santé, 

Fresh Juice, O’Herbal. 

Słowa kluczowe: kosmetyki naturalne, produkcja kosmetyków 

 

 

  

http://solbochenska.pl/
http://www.cobest.pl/
http://dela.pl/
http://ecoplant.pl/
http://ecoplant-sklep.pl/
http://ekomydlarnia.pl/
http://www.elfa-pharm.pl/
http://www.elfa-pharm.pl/pl/
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ESSENTIAL NATURAL MAGDALENA GABRYŚ (https://amilie.pl) 

Opis firmy: Firma jest producentem kosmetyków mineralnych - kolorowych, m.in.: 

podkładów, róży, bronzerów, korektorów, pudrów. Kosmetyki sprzedawane pod 

markę Amilie Minerals. 

Słowa kluczowe: produkcja kosmetyków, kosmetyki kolorowe, kosmetyki 

mineralne 

 

 

EUPHORA GRZEGORZ WNĘK SPÓŁKA JAWNA (http://www.paese.pl/) 

Opis firmy: Produkcja kosmetyków kolorowych, kosmetyków do makijażu, m.in. 

pudrów, podkładów, cieni, tuszy do rzęs, perfum, produktów do paznokci. 

Słowa kluczowe: produkcja kosmetyków, kosmetyki kolorowe 

 

 

EXIM S.A (http://www.exim-krakow.pl/) 

Opis firmy: Dystrybutor kosmetyki zapachowej; specjalizacja w sprzedaży 

hurtowej i detalicznej wiodących marek perfumeryjnych. 

Słowa kluczowe: kosmetyki zapachowe, perfumy  

 

 

FARMA ZIOŁOWA NAGIETEK HALINA WRÓŻEK WROŃSKA (http://nagietki.pl/) 

Opis firmy: Producent kosmetyków naturalnych na bazie nagietka i szarłatu. 

Słowa kluczowe: kosmetyki naturalne, produkcja kosmetyków 

 

 

„HEAN” FABRYKA KOSMETYKÓW SP. Z O.O. SP. K. (http://www.hean.pl)  

Opis firmy: Producent kosmetyków kolorowych i pielęgnacyjnych. Fabryka 

posiada własne laboratorium badawczo – rozwojowe. 

Słowa kluczowe: kosmetyki kolorowe, produkcja kosmetyków 

 

 

INSTYTUT DERMOKOSMETYKÓW IDEEPHARM SP. Z O.O. (https://ideepharm.pl) 

Opis firmy: Producent dermokosmetyków do ciała, twarzy i włosów. Firma 

posiada własne zaplecze badawczo-rozwojowe. 

Słowa kluczowe: dermokosmetyki, producent kosmetyków 

 

 

IOSSI (http://www.iossi.eu/) 

Opis firmy: Producent kosmetyków naturalnych do twarzy, ciała i włosów. 

Produkcja oparta na naturalnych i organicznych olejach, samodzielnie 

przygotowywanych ekstraktach roślinnych i olejkach eterycznych. 

Słowa kluczowe: produkcja kosmetyków, kosmetyki naturalne 

 

 

  

https://amilie.pl/
http://www.paese.pl/
http://nagietki.pl/
http://www.hean.pl/
https://ideepharm.pl/
http://www.iossi.eu/


 

 

10 

IZYDA TOMERSCY SP. J. (http://www.izyda.com.pl/) 

Opis firmy: Producent kosmetyków do pielęgnacji twarzy, ciała oraz włosów. 

Firma świadczy również usługi produkcji kosmetyków na zlecenie. 

Słowa kluczowe: produkcja kosmetyków, kosmetyki na zamówienie 

 

 

KARITE PLUS SPÓŁKA Z O.O.  

Opis firmy: Firma zajmuje się produkcją kosmetyków na bazie masła karite. 

Prowadzi badania nad rozwojem produktów opartych na maśle karite.  

Słowa kluczowe: masło karite, kosmetyki naturalne 

 

 

KOSMETYKI NATURALNE BOUTIQUE SPÓŁKA Z O.O.  

(http://kosmetykinaturalne-boutique.pl/) 

Opis firmy: Producent kosmetyków dla niemowląt, skóry wrażliwej i skłonnej do 

alergii; oferta w zakresie produktów: do pielęgnacji ciała, włosów i twarzy. 

Kosmetyki są produkowane ze składników naturalnych. 

Słowa kluczowe: kosmetyki naturalne, produkcja kosmetyków 

KONTAKTREVE DE CHANTELLE SP. Z O. O. (http://revedechantelle.pl/) 

Zakres działania: produkcja perfum.  

Opis firmy: Firma zajmuje się produkcją perfum, wód perfumowanych 

Słowa kluczowe: perfumy, produkcja perfum 

 

 

LABORATORIUM KOSMETYKÓW NATURALNYCH FARMONA SP. Z O.O 

(https://farmona.pl/)  

Opis firmy: : Firma zajmuje się produkcją kosmetyków naturalnych. Prowadzi 

także działalność szkoleniową dla kosmetologów i kosmetyczek. Posiada własne 

zaplecze badawcze. Firma prowadzi również ośrodek SPA. 

Słowa kluczowe: produkcja kosmetyków, kosmetyki naturalne 

 

 

LATOILLE 5 RENATA AMBASZ (http://www.latoille5.eu/) 

Opis firmy: Produkcja kosmetyków organicznych i naturalnych przeznaczonych 

do pielęgnacji twarzy i ciała. Produkuje kremy, perfumy, kosmetyki naturalne 

zawierające 2% olejków eterycznych. 

Słowa kluczowe: kosmetyki naturalne, olejki eteryczne, produkcja kosmetyków 

 

 

LEO  SP. Z O. O. (http://leo.com.pl) 

Opis firmy: Firma produkuje kosmetyki do włosów: szampony, maski, olejki. 

Kosmetyki przeznaczone dla profesjonalistów, głównie gabinetów fryzjerskich 

Słowa kluczowe: kosmetyki do włosów, produkcja kosmetyków 

 

 

http://www.izyda.com.pl/
http://kosmetykinaturalne-boutique.pl/
http://revedechantelle.pl/
https://mojepanstwo.pl/dane/krs_podmioty/94733
https://mojepanstwo.pl/dane/krs_podmioty/94733
https://farmona.pl/
http://www.latoille5.eu/
http://leo.com.pl/
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MANUFAKTURA KOSMETYKÓW NATURALNYCH EWA 

(http://manufakturamewa.pl/) 

Opis firmy: Producent kosmetyków naturalnych, m.in.: mydeł, maseł i peelingów 

cukrowych. Produkcja kosmetyków na zamówienie dla firm. 

Słowa kluczowe: kosmetyki naturalne, kosmetyki na zamówienie, produkcja 

kosmetyków 

 

 

MARGO COSMETICS  MAŁGORZATAMARCINKOWSKA 

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

Opis firmy: Firma specjalizuje się w produkcji kosmetyków do makijażu i 

pielęgnacji; świadczy też usługi konfekcjonowania kosmetyków. 

Słowa kluczowe: konfekcjonowanie, kosmetyki kolorowe, produkcja 

kosmetyków 

 

 

MARMED HEALTH CARE SP. Z O. O. (http://kroplazdrowia.com.pl) 

Opis firmy: Producent kosmetyków, wśród których znajdują się także kosmetyki 

zarejestrowane jako wyroby medyczne klasy I. Receptury kosmetyków są oparte 

na naturalnych składnikach roślinnych, olejach, ekstraktach i olejkach 

eterycznych. 

Słowa kluczowe: kosmetyki naturalne, olejki eteryczne, wyroby medyczne, 

produkcja kosmetyków 

 

 

MARONA ENTERPRISE TADEUSZ MARONA (http://www.marona.pl/) 

Opis firmy: Producent  kosmetyków, wyspecjalizowany w produkcji kremów do 

rąk. Firma świadczy również usługi konfekcjonowania.  

Słowa kluczowe: produkcja kosmetyków, konfekcjonowanie 

 

 

MB WYTWÓRNIA KOSMETYKÓW SP. J. (http://www.mbcosmetic.com/) 

Opis firmy: Producent kosmetyków do makijażu: do oczu, ust, twarzy, włosów, 

paznokci. 

Słowa kluczowe: kosmetyki kolorowe 

 

 

MIRACULUM S. A.  (http://miraculum.pl/)  

Opis firmy: Producent kosmetyków z niemal stuletnią tradycją. W ofercie posiada 

produkty do pielęgnacji skóry, depilacji, a także kosmetyki do makijażu i wyroby 

perfumeryjne. Podmiot notowany na GPW od 2007 r. Firma budowała swoją 

pozycję na rynku m. in. dzięki licznym przejęciom innych podmiotów obecnych 

na polskim rynku.   

Słowa kluczowe: produkcja kosmetyków, perfumy, produkcja perfum 

 

http://manufakturamewa.pl/
http://www.margocosmetics.com.pl/
http://kroplazdrowia.com.pl/
http://www.marona.pl/
http://www.mbcosmetic.com/
file:///C:/Users/Justyna/Downloads/MIRACULUM%20S.%20A.%20%20(http:/miraculum.pl/)
file:///C:/Users/Justyna/Downloads/MIRACULUM%20S.%20A.%20%20(http:/miraculum.pl/)
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MIRAROSA COSMETICS SP. Z O.O. (http://www.mirarosa.com/) 

Opis firmy: Produkcja kosmetyków opartych na naturalnych esencjach 

zapachowych i aromatach, produkcja kosmetyków ze składnikami 

złuszczającymi skórę i natłuszczającymi (masła, oleje, itp.) 

Słowa kluczowe: produkcja kosmetyków, kosmetyki naturalne 

 

 

MYDLARNIA SANTI  SP. Z O.O. (http://edenspa.eu/) 

Opis firmy: Firma zajmuje się produkcją kosmetyków naturalnych, m.in.: soli 

kąpielowych morskich i mineralnych; soli leczniczych; kryształów mineralnych do 

kąpieli; soli i kamieni musujących, kuli musujących; kulek i perełek do kąpieli; 

mleka do kąpieli; 

mydeł 100% roślinnych 

Słowa kluczowe: kosmetyki naturalne, sole mineralne, mydła 

 

 

MYDŁO STACJA WIKTORIA MUCHA (http://mydlostacja.pl/) 

Opis firmy: Produkcja kosmetyków do pielęgnacji ciała: mydeł, żeli, peelingów, 

maseł do ciała i innych.  

Słowa kluczowe: produkcja kosmetyków, kosmetyki naturalne, peelingi 

 

 

NATURAL AROMAS SP. Z O.O. (http://naturalaromas.pl/) 

Opis firmy: Produkcja kosmetyków kąpielowych, m.in.: soli do kąpieli, peelingów 

oraz maseł do ciała, żeli do mycia oraz olejków do masażu 

Słowa kluczowe: kosmetyki naturalne, produkcja kosmetyków 

 

 

NATURALNE AROMATY SP.Z O.O. (http://naturalnearomaty.com/) 

Opis firmy: : Produkcja kosmetyków naturalnych do ciała, twarzy i włosów, 

aromaterapia i inhalacja oraz aromatyzacja pomieszczeń atestowanych 

zapachów. Konfekcjonowanie olejków eterycznych, zapachowych, olei do 

masażu, jak i produkcja soli kąpielowych. 

Słowa kluczowe: produkcja kosmetyków, kosmetyki naturalne, olejki eteryczne, 

aromaterapia,  

 

 

NESPERTA SP. Z O.O. (http://www.nesperta.eu/)  

Opis firmy: Producent kosmetyków do pielęgnacji paznokci i oraz produktów i 

akcesoriów do manicure. 

Słowa kluczowe: pielęgnacja paznokci, manicure 

 

 

  

http://www.mirarosa.com/
http://edenspa.eu/
http://mydlostacja.pl/
http://naturalaromas.pl/
http://naturalnearomaty.com/
http://www.nesperta.eu/
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NOVA KOSMETYKI S.C. (http://novakosmetyki.pl/) 

Opis firmy: Producent kosmetyków do pielęgnacji ciała bazujących na 

naturalnych składnikach: roślinnych olejkach i masłach.  

Słowa kluczowe: kosmetyki naturalne, produkcja kosmetyków 

 

 

NOVA LAB  SP. Z O.O (http://nova-lab.pl/) 

Opis firmy: Firma prowadzi badania fizyko-chemiczne kosmetyków, badania 

mikrobiologicznye kosmetyków; opracowanie Dossier Produktu, badania 

aplikacyjne (użytkowe) oraz badania dermatologiczne 

Słowa kluczowe: produkcja kosmetyków, badania mikrobiologiczne 

 

 

NOBILUS DOROTA FISTEK-KORBUT (https://ecolore.pl) 

Opis firmy: Właściciel marki kosmetycznej Ecolore. Firma produkuje kosmetyki 

mineralne do makijażu. W ofercie znajduję się pudry, cienie oraz róże. Właściciel 

drogerii online Ecobell. 

Słowa kluczowe: kosmetyki kolorowe, kosmetyki mineralne, produkcja 

kosmetyków 

 

 

PHARMA C FOOD SP. Z O.O. (http://www.pharmacf.com.pl/) 

Opis firmy: Producent kosmetyków do pielęgnacji ciała. 

Słowa kluczowe: produkcja kosmetyków 

 

 

PPHU KEJ SP. Z O.O. (http://www.kej.pl/pl.kosmetyki.html) 

Opis firmy: Producent kosmetyków: hydrolatów, olei roślinnych i olejków do 

aromaterapii. 

Słowa kluczowe: produkcja kosmetyków, aromaterapia, hydrolaty 

 

 

PPUH EMMA COSMETICS (http://www.emmacosmetics.pl/)  

Opis firmy: Firma produkuje naturalne kosmetyki do makijażu: cienie do powiek, 

róże do policzków, korektory i pudry do twarzy, pomadki i eyelinery. 

Słowa kluczowe kosmetyki naturalne, kosmetyki kolorowe 

 

 

„PRODUKT-SOL” SP. Z O.O. ZAKŁAD PRODUKCJI SOLI SPECJALNYCH 

(www.produkt-sol.com.pl) 

Opis firmy: Producent soli specjalnych na bazie warzonej soli wielickiej. W ofercie 

znajdują się sole kosmetyczno-kąpielowe, sole spożywcze oraz sole przemysłowe. 

Słowa kluczowe: sole, produkcja soli 

 

  

http://novakosmetyki.pl/
http://nova-lab.pl/
https://ecolore.pl/
http://www.pharmacf.com.pl/
http://www.kej.pl/pl.kosmetyki.html
http://www.emmacosmetics.pl/
http://www.produkt-sol.com.pl/


 

 

14 

SALCO AU NATUREL SP. Z O.O. (http://www.salcoaunaturel.pl/) 

Opis firmy: Firma zajmuje się produkcją kosmetyków naturalnych, 

dermokosmetyków do pielęgnacji ciała, twarzy. Prowadzi usługi w zakresie 

produkcji kosmetyków pod marką własną. 

Słowa kluczowe: produkcja kosmetyków, kosmetyki naturalne, dermokosmetyki 

 

 

SALVENA S.C.  (http://www.salvena.pl/) 

Opis firmy: Działalność firmy to produkcja kosmetyczna i spożywcza. 

Przedsiębiorstwo posiada własne laboratorium technologiczne, opracowuje 

receptury z wykorzystaniem najnowszej wiedzy z zakresu kosmetologii i produkcji 

suplementów diety; produkcja kontraktowa różnych form wyrobów finalnych. 

Słowa kluczowe: produkcja kosmetyków, suplementy diety  

 

 

SCAN-ANIDA (http://scananida.com.pl/) 

Opis firmy: : Producent kosmetyków i produktów leczniczych; oferta obejmuje 

naturalne kosmetyki do pielęgnacji ciała, pielęgnacji dłoni i stóp; dystrybutor 

produktów leczniczych. 

Słowa kluczowe: produkcja kosmetyków, dermokosmetyki, kosmetyki naturalne, 

produkty lecznicze 

 

 

SCANDIA COSMETICS SP. Z O. O. (https://scandiacosmetics.pl/pl/)  

Opis firmy: Producent kosmetyków naturalnych, sprzedawanych pod marką 

własną, ale także świadczący usługi doradztwa i outsourcingu procesów 

związanych z opracowaniem receptur kosmetyków i ich produkcją. Firma 

posiada własne laboratorium i linię technologiczną do produkcji mydła.  

Słowa kluczowe: produkcja kosmetyków, kosmetyki naturalne, doradztwo, 

outsourcing, mydło 

 

 

THE SECRET SOAP STORE SP. Z O.O. (https://secret-soap.com/) 

Opis firmy: Firma zajmuje się produkcją, dystrybucją i konfekcjonowaniem 

kosmetyków naturalnych i ekologicznych. 

Słowa kluczowe: kosmetyki naturalne, mydła, konfekcja kosmetyków  

 

 

TIANDE TARNÓW (http://www.tiandetarnow.pl/) 

Opis firmy: Firma produkuje kosmetyki i produkty zdrowotne, opracowane na 

podstawie receptur medycyny Wschodu i badań naukowców.  

Słowa kluczowe: produkcja kosmetyków, kosmetyki naturalne 

 

 

  

http://www.salcoaunaturel.pl/
http://www.salvena.pl/
http://scananida.com.pl/
https://scandiacosmetics.pl/pl/
https://secret-soap.com/
http://www.tiandetarnow.pl/
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WIOLETTA MLECZEK BIO-LIFE COSMETICS (https://www.krynickiespa.pl)  

Opis firmy: Manufaktura produktów kosmetycznych o bogatych recepturach, w 

składzie których znajdują się surowce m.in.: borowina, naturalna woda 

mineralna, naturalna solanka, masło shea, olej arganowy, bursztyn. Produkcja 

kosmetyków zawierających śluz ze ślimaka. 

Słowa kluczowe: produkcja kosmetyków, kosmetyki naturalne 

 

 

WPJ INTERNATIONAL SP. J (http://wpj-international.eu/) 

Opis firmy: Firma produkuje kosmetyki kontraktowe, tworzy markę własną: 

feromony  

Słowa kluczowe: konfekcjonowanie kosmetyków 

 

 

WYRÓB KOSMETYKÓW „DOR” DOROTA GROSS  (http://dor-cosmetics.pl/) 

Opis firmy: Kosmetyki przeznaczone do zdobienia i pielęgnacji paznokci: lakiery 

do paznokci; surowce do produkcji pochodzą od zachodnioeuropejskich 

producentów. 

Słowa kluczowe: pielęgnacja paznokci, lakiery do paznokci 

 

 

WYTWÓRNIA KOSMETYKÓW MARIZA SP. J. (http://www.mariza.com.pl/) 

Opis firmy: Producent kosmetyków do pielęgnacji twarzy, ciała oraz włosów, 

kosmetyków do makijażu, wód toaletowych i perfumowanych. Posiada własną 

serię kosmetyków oraz prowadzi konfekcjonowanie kosmetyków. 

Słowa kluczowe: produkcja kosmetyków, kosmetyki kolorowe, 

konfekcjonowanie kosmetyków 

 

 

XROCKET SP. Z O.O.  (www.bodyboom.pl/)  

Opis firmy: Właściciel marki Body Boom, peelingi kawowe. Producent 

naturalnych kosmetyków do ciała. Firma sprzedaje produkty w Polsce i za 

granicą. 

Słowa kluczowe: kosmetyki naturalne, produkcja kosmetyków 

 

 

YASE COSMETICS SP. Z O.O. (https://www.yasecosmetics.com/)  

Opis firmy: Firma produkuje świeżo przygotowywane kosmetyki, mające trwałość 

przez 3 miesiące, które przechowuje się w lodówce, zawierające ekstrakty 

mineralne, organiczne, wegańskie i bezglutenowe. 

Słowa kluczowe: kosmetyki naturalne, produkcja kosmetyków, kosmetyki 

wegańskie 

 

 

 

https://www.krynickiespa.pl/
http://wpj-international.eu/
http://dor-cosmetics.pl/
http://www.mariza.com.pl/
http://www.bodyboom.pl/
https://www.yasecosmetics.com/
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ZAKŁAD PRZERÓBKI SOLANEK JODOWO-BROMOWYCH SALCO SP.J.  

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

Opis firmy: W zakładzie na bazie naturalnego surowca powstają wartościowe 

sole, wspierające organizm w regeneracji powysiłkowej i chronią od stanów 

chorobowych. Prowadzenie terapii solankowych. 

Słowa kluczowe: sole, terapia solankowa 

 

 

 

 

  

http://www.salco.pl/
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PRODUKTY LECZNICZE I WYROBY MEDYCZNE 

 

ACCESS PHARMA SP. Z O.O. (http://accesspharma.eu/pl/) 

Opis firmy: Firma zajmuje się opracowaniem i produkcją suplementów diety i 

wyrobów medycznych z planami rozwoju w kierunku produkcji leków. 

Aktualnie w ofercie firmy znajdują się przede wszystkim leki OTC na ból gardła, 

lek na obrzęki i stłuczenia oraz diosmina.  

Słowa kluczowe: opracowanie nowych leków, produkcja leków, suplementy 

diety. 

 

 

APIPOL FARMA  SP Z .O.O (http://www.apipol.com.pl)  

Opis firmy: Firma produkuje leki, suplementy diety i kosmetyki wykorzystując 

przy tym naturalne surowce pszczele (propolis, pyłek kwiatowy, mleczko 

pszczele i ziołomiody).  

Słowa kluczowe: produkcja leków, suplementy diety, leki naturalne 

 

 

BIOCENTRUM SP. Z O.O. (http://www.biocentrum.com.pl/pl/)  

Opis firmy: Przedsiębiorstwo biotechnologiczne prowadzące przedkliniczne 

badania leków. Firma zajmuje się również produkcją wysoko oczyszczonych i 

wysoko aktywnych enzymów, inhibitorów i innych preparatów aktywnych 

biologicznie oraz świadczy usługi naukowo-badawcze.  

Słowa kluczowe: badania kliniczne, analityka kliniczna, biotechnologia 

 

 

BIOMANTIS SP. Z O.O. (http://www.biomantis.pl/)  

Opis firmy: Produkcja i dystrybucja opatrunków biologicznie czynnych tj. 

zwierających w swoim wnętrzu larwy musze z gatunku Phaenicia sericata, na 

trudno gojące się rany (owrzodzenia, odleżyny, rany pooperacyjne, 

pooparzeniowe, zakażone). 

Słowa kluczowe: opatrunki biologicznie czynne, wyroby medyczne 

 

 

BIOPHAGE PHARMA S.A. (http://www.biophagepharma.pl/)  

Opis firmy: Firma świadczy usługi doradztwa w zakresie rozwoju produktów 

leczniczych z zastosowaniem bakteriofagów. Działalność firmy obejmuje 

badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii, nauk 

przyrodniczych i technicznych oraz produkcję podstawowych substancji 

farmaceutycznych.  

Słowa kluczowe: bakteriofagi, preparaty fagowe, produkty lecznicze, 

surowce farmaceutyczne 

 

 

http://accesspharma.eu/pl/
http://www.apipol.com.pl/
http://www.biocentrum.com.pl/pl/
http://www.biomantis.pl/
ttp://www.biophagepharma.pl/
http://www.biophagepharma.pl/
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CHEMICZNO-FARMACEUTYCZNA SPÓŁDZIELNIA PRACY ESPEFA  

SP. Z O.O. (http://espefa.com.pl/)  

Opis firmy: Producent farmaceutyczny. W ofercie posiada zarówno leki jak i 

suplementy diety oraz usługi w zakresie: badań laboratoryjnych w zakresie 

analiz fizykochemicznych surowców oraz produktów leczniczych - badania 

są zgodne z FP, EuPh i USP. 

Słowa kluczowe: produkcja leków, suplementy diety 

 

CORTEX CHEMICALS SP. Z O.O.(http://www.cortexchemicals.com/pl/)  

Opis firmy: Importer i dystrybutor surowców i dodatków w branży chemicznej, 

spożywczej, paszowej oraz farmaceutycznej, w tym suplementów diety. 

Produkcja takich produktów, jak: ekstrakty roślinne, związki organiczne oraz 

kwasy tłuszczowe minerały, aminokwasy i białka, produkty pszczele, 

substancje aktywne (API) 

Słowa kluczowe: surowce farmaceutyczne, suplementy diety, leki naturalne 

 

 

DACLÉ POLSKA S.A. (http://www.dacle.eu/) 

Opis firmy: Spółka córka francuskiej firm, prowadzi badania nad lekami oraz 

sprzedaż hurtową i detaliczną leków. W Polsce zajmuje się zarządzaniem 

aptekami oraz publikacjami z zakresu medycyny i farmacji. 

Słowa kluczowe: produkcja leków, opracowanie nowych leków, zarządzanie 

farmacją 

 

 

DUOLIFE SP. Z O. O. (https://duolife.eu/)  

Opis firmy: Marka suplementów diety opartych na naturalnych składnikach. 

Suplementy w formie płynnej oraz w kapsułkach opracowane i 

produkowane przez polską firmę z Bielska Białej na zlecenie DuoLife.  

Słowa kluczowe: suplementy diety 

 

 

EM PACK SP. Z O. O.  (http://www.em-pack.com.pl/) 

Opis firmy: Produkcja kontraktowa kosmetyków oraz suplementów diety: 

kremy, mleczka, maseczki, toniki, płyny, żele, szampony oraz tabletek: tabletki 

powlekane, drażetki, tabletki musujące, kapsułki oraz świadczenie usług w 

zakresie private label. 

Słowa kluczowe: kosmetyki kontraktowe, suplementy diety 

 

FARMAPIA SP. Z O.O. (http://www.farmapia.pl/)  

Opis firmy: Firma zajmuje się produkcją kosmetyków i suplementów diety w 

oparciu o tradycyjne receptury, opierając się na ziołach, miodach i 

propolisie, prowadzi produkcję linii prebiotyków. 

Słowa kluczowe: prebiotyki, kosmetyki naturalne, suplementy diety 

http://espefa.com.pl/
http://www.cortexchemicals.com/
http://www.cortexchemicals.com/pl/
http://www.dacle.eu/
https://duolife.eu/
https://duolife.eu/
http://www.em-pack.com.pl/
http://farmapia.pl/
http://www.farmapia.pl/
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FARMA PROJEKT SP. Z O.O. / RECORDATI POLSKA SP. Z O.O. (http://recordati.pl/) 

Opis firmy: Firma prowadzi badania, rozwój i wytwarza produkty 

farmaceutyczne. Zajmuje się produkcją leków specjalistycznych i OTC oraz 

suplementów diety; prowadzenie badań nad produkcją leków mających 

zastosowanie w zaburzeniach układu moczowego. 

Słowa kluczowe: leki OCT, suplementy diety, opracowanie nowych leków 

 

 

FARMINA SP. Z O. O. (http://www.farmina.pl/index.php)  

Opis firmy: Producent leków generycznych (Rx i OTC) i suplementów diety. W 

2014 roku firma wykupiła niemieckiego producenta Spreewaelder Arzneimittel 

GmbH. Produkty Farminy dostępne są na Ukrainie, w Niemczech, Holandii i 

Wielkiej Brytanii 

Słowa kluczowe: produkcja leków, leki generyczne, suplementy diety, leki Rx, leki  

 

 

OCTGOFARM  SP. Z O.O. (http://gofarm.pl/pl/) 

Opis firmy: Opracowanie i produkcja wyrobów medycznych na zlecenie firm 

farmaceutycznych oraz do sektora private label. Firma opracowała ponad 200 

produktów: żele, kosmetyki, suplementy diety, płyny do higieny 

Słowa kluczowe: suplementy diety, wyroby medyczne 

 

 

INSTYTUT BIOTECHNOLOGII SUROWIC I SZCZEPIONEK BIOMED S. A.  

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

Opis firmy: Producent i eksporter prebiotyków, szczepionek, suplementów diety 

oraz preparatów diagnostycznych, podłoży i wskaźników. Firma prowadzi 

działalność badawczo-rozwojową na potrzeby opracowania i rejestracji 

własnych produktów, posiada też własne laboratoria. 

Słowa kluczowe: prebiotyki, szczepionki, opracowanie nowych leków 

 

 

JAGIELLONIAN CENTRE FOR EXPERIMENTAL THERAPEUTICS  (http://jcet.eu/new/)  

Opis firmy: Pozawydziałowa jednostka Uniwersytetu Jagiellońskiego, ośrodek 

badania i rozwoju leków. Prowadzi interdyscyplinarne badania w ramach  

farmakoterapii. Samo powstanie JCET odbyło się w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny – Innowacyjna 

Gospodarka, Działanie 2.2, o wartości 48 mln zł. 

Słowa kluczowe: opracowanie nowych leków 

 

 

 

 

 

 

http://recordati.pl/
file:///C:/Users/KazM/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/EDN2HNEV/FARMINA%20SP.%20Z%20O.%20O
http://www.farmina.pl/index.php
http://gofarm.pl/pl/
http://www.biomed.pl/
http://www.biomed.pl/
http://jcet.eu/new/
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LANGSTEINER SP. Z O. O (http://www.langsteiner.eu/pl/)  

Opis firmy: Producent wyrobów medycznych i suplementów diety. Prowadzi 

działalność edukacyjną w zakresie zdrowego stylu życia. Posiada własne 

laboratoria. 

Słowa kluczowe: produkcja suplementów leków, wyroby medyczne, suplementy 

diety 

 

 

MONTELIN FARMACEUTICI POLSKA SP. Z O.O. (http://www.molteni.com.pl/)  

Opis firmy: Producent i hurtownia leków; część włoskiego konsorcjum 

giełdowego. Firma  koncentruje się na lekach stosowanych w leczeniu 

paliatywnym, cukrzycy i uzależnień. 

Słowa kluczowe: leczenie paliatywne, hurtownia leków, produkcja leków 

 

MPS LABS SP. Z O.O. SP. K. (http://www.mpslab.com.pl/)  

Opis firmy: Firma jest producentem leków na receptę, wyrobów medycznych, 

preparatów OTC oraz suplementów diety wspomagających zdrowie; działania 

w zakresie promocji i dystrybucji produktów 

Słowa kluczowe: suplementy diety, leki OCT, leki Rx, wyroby medyczne 

 

 

PHARMA COSMETIC SP. Z O.O. (https://pl.fagron.com/pl/ ) 

Opis firmy: Hurtownia farmaceutyczna, część holenderskiej grupy Fagron. 

Dostarcza substancje do receptur aptecznych i zaopatrzenia polskich aptek w 

surowce do receptury aptecznej, posiada własne laboratorium.  

Słowa kluczowe: surowce farmaceutyczne, hurtownia leków 

 

 

POLSKI LEK S. A. (http://polskilek.pl/pl)  

Opis firmy: Producent suplementów diety oraz witamin. Firma wchodzi w skład 

grupy kapitałowej Maspex. Właściciel takich marek jak Plusssz, Calcium Duo. 

Słowa kluczowe: produkcja suplementów diety, suplementy diety  

 

 

GAL-CHEM SP. Z O.O (http://galchem.pl) 

Opis firmy: Firma zajmuje się sprowadzaniem i dystrybucją surowców 

farmaceutycznych do produkcji przemysłowej oraz aptecznej. 

Słowa kluczowe: surowce farmaceutyczne  

 

 

PPH GALFARM SP. Z O.O.(http://www.galfarm.com.pl)  

Opis firmy: Firma zajmuje się wytwarzaniem i sprowadzaniem surowców 

farmaceutycznych do produkcji przemysłowej oraz apteczne. 

Słowa kluczowe: surowce farmaceutyczne  

 

http://www.langsteiner.eu/pl/
http://molteni.com.pl/
http://www.molteni.com.pl/
http://www.mpslab.com.pl/
http://www.mpslab.com.pl/
file:///C:/Users/KazM/Documents/Cluster/Projekty%202016/Pro-Bio-%20Małopolska%20RPO%203.3.1/Pro-BioM%20-%20zadanie%202/Raporty%20ProBioM%20zad%202/PHARMA%20COSMETIC
https://pl.fagron.com/pl/
http://polskilek.pl/pl
http://polskilek.pl/pl
http://galchem.pl/
http://www.galfarm.com.pl/1-al-ofirmie.html
http://www.galfarm.com.pl/
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P.P.U.H Gorvita (http://www.gorvita.com.pl/)  

Opis firmy: Producent preparatów medycznych wytwarzanych na bazie 

naturalnych składników oraz preparatów do stosowania zewnętrznego: w 

zakresie dermatologii preparaty do stosowania zewnętrznego, pulmonologii i 

laryngologii – do gardła, nosa i uszu. 

Słowa kluczowe: preparaty medyczne, suplementy diety 

 

 

PROAKTIV SP. Z O.O. (www.proaktiv.pl) 

Opis firmy: Producent suplementów diety z naturalnych surowców oraz nano-

koloidów. Prowadzą dystrybucję oraz sklep online z własnymi produktami.  

Słowa kluczowe: produkcja suplementów diety, preparaty naturalne, 

suplementy diety, nanosrebro 

 

 

TACTICA PHARMACEUTICALS SP. Z O.O. (https://tactica.pl/) 

Opis firmy: Firma farmaceutyczna, producent leków, suplementów diety, 

żywności specjalnego przeznaczenia medycznego, wyrobów medycznych oraz 

kosmetyków. W ofercie znajdują się leki na receptę oraz leki OCT. 

Słowa kluczowe: produkcja leków, suplementy diety, żywność specjalnego 

przeznaczenia, leki Rx, leki OCT 

 

 

TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O.O. (http://www.teva.pl)  

Opis firmy: Producent leków generycznych stosowanych w leczeniu chorób 

układu krążenia, nerwowego, transplantologii oraz w onkologii i dermatologii. 

Część globalnej Teva Pharmaceuticals Industries. Zakład produkcji leków 

znajduje się w Krakowie. 

Słowa kluczowe: leki generyczne, produkcja leków, leki Rx, leki OCT 

 

 

WYTWÓRNIA EUCERYNY LABORATORIUM FARMACEUTYCZNE "COEL" SP.J.  

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

Opis firmy: Firma zajmująca się produkcją euceryny i produktów wytwarzanych 

na jej bazie, wykorzystywanych w leczeniu trudno gojących się ran, oparzeń i 

innych obrzęków skóry. Firma wytwarza produkty farmakopealne, preparaty do 

dezynfekcji. 

Słowa kluczowe: euceryna, wyroby medyczne, preparaty medyczne 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gorvita.com.pl/
http://www.gorvita.com.pl/
http://www.proaktiv.pl/
https://tactica.pl/
http://www.teva.pl/
http://www.coel.krakow.pl/
http://www.coel.krakow.pl/
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ZAKŁAD FARMACEUTYCZNY AMARA SP. Z O.O.  (http://amara.pl/)  

Opis firmy: Producent leków, suplementów diety i preparatów do receptur 

aptecznych.  Firma posiada własne laboratorium i dział badawczo-rozwojowy. 

Wytwarza specjalistyczne kosmetyki dermatologiczne. 

Słowa kluczowe: produkcja leków, suplementy diety, dermokosmetyki, surowce 

farmaceutyczne 

 

ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY NATCHEM S.C.  

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

Opis firmy: Firma produkuje ekstrakty roślinne, np.: ekstrakt z brzozy, kwasu 

betulinowego, lupeolu, ekstrakt z platanowca, kwas oleanolowy, ekstrakty 

wodno-glikolowe oraz izolacja substancji czynnych w postaci oczyszczonych 

preparatów. Oferuje: kremy oraz żele antybakteryjne. 

Słowa kluczowe: ekstrakty roślinne, kosmetyki naturalne 

 

Z.P.H PIOKAL (http://piokal.pl/) 

Opis firmy: Producent wkładek biotermicznych i masek kosmetycznych 

wielokrotnego użytku, mogą być stosowane w celach leczniczych lub używane 

profilaktycznie. 

Słowa kluczowe: wkładki biotermiczne, wyroby medyczne 

 

 

  

http://amara.pl/
http://amara.pl/
http://www.natchem.com.pl/
http://piokal.pl/
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URZĄDZANIA MEDYCZNE 

ABL&E-JASCO POLSKA SP.Z O.O. (http://www.jasco.pl/) 

Opis firmy: Firma zajmuje się dystrybucją sprzętu laboratoryjnego. W ofercie 

znajduje się sprzęt spektroskopowy; urządzenia do badania form leków (testery 

farmaceutyczne); do chromatografii oraz sprzęt do syntezy organicznej i 

peptydów. 

Słowa kluczowe: wyposażenie laboratoriów, urządzania laboratoryjne, sprzęt 

spektroskopowy 

 

 

AFISEN JERZY SUPERATA 

Opis firmy: Firma specjalizuje się w bio-sensorach, opracowując nowe produkty 

– chemosensory i biosensory – tj. mikro urządzenia analityczne. W ofercie firmy 

znajdują się także usługi z obszaru technik analizy chemicznej, obejmujące 

kompletowanie i konfigurację aparatury, szkolenia, opracowywanie i walidację 

metod separacji: chromatografii oraz elektroforezy kapilarnej oraz 

przygotowania próbek. 

Słowa kluczowe: biosensory, chemosensory, analiza chemiczna 

 

 

ASPEL SP. Z.O.O. (http://www.aspel.com.pl/)  

Opis firmy: Producent elektronicznej aparatury medycznej. W ofercie firmy 

znajduje się sprzęt: elektrokardiografy, systemy Holtera EKG, systemy wysiłkowe, 

sprzęt rehabilitacyjny kardiologicznej, EEG, aparatura intensywnego nadzoru 

medycznego.  

Słowa kluczowe: produkcja sprzętu medycznego, aparatura medyczna, holter, 

system EKG, elektrokardiograf 

 

 

BARDOMED SP. Z O.O. (http://www.bardomed.pl/) 

Opis firmy: Producent i dystrybutor sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego, w 

tym; aparatów do elektroterapii, laseroterapii, ultradźwięków, magnetoterapii, 

diatermie krótkofalowe, urządzeń do drenażu limfatycznego oraz fal i 

uderzeniową Rosetta ESWT i laserów wysokoenergetycznych.  

Słowa kluczowe: produkcja sprzętu medycznego, dystrybucja sprzętu 

medycznego, sprzęt rehabilitacyjny, sprzęt medyczny, elektroterapia, 

laseroterapia 

 

 

CONBEST SP. Z O.O.  (http://www.conbest.pl/)  

Opis firmy: Firma zajmuje się dystrybucją sprzętu laboratoryjnego oraz sprzętu 

klimatyzacyjnego, nawilżającego oraz instalacji przemysłowych 

Słowa kluczowe: dystrybucja sprzętu medycznego, sprzęt laboratoryjny, 

wyposażenie laboratorium 

http://www.jasco.pl/
http://www.aspel.com.pl/
http://www.bardomed.pl/
http://www.conbest.pl/
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DIAHEM DIAGNOSTIC PRODUCTS SP. Z O.O. (http://diahem.pl)  

Opis firmy: Dystrybutor szwajcarskiej firmy DiaMed AG. Dostarcza laboratoriom 

system do archiwizacji próbek materiału biologicznego, nakłuwacze do 

pobierania krwi z drenów, oprogramowanie do zarządzania bankiem krwi itp.  

Słowa kluczowe: wyposażenie laboratorium, sprzęt laboratoryjny 

 

 

EM-MED SP. Z O. O. (http://www.emmed.pl) 

Opis firmy: Producent i dystrybutor aparatury medycznej z zakresu ogrzewania 

pacjenta, małoinwazyjnego i nieinwazyjnego, monitorowania 

hemodynamicznego, diagnostyki naczyniowej, neonatologii. Firma produkuje 

płyny infuzyjne, cieplarki do tkanin i płynów infuzyjnych. 

Słowa kluczowe: dystrybucja sprzętu medycznego, produkcja sprzętu 

medycznego aparatura medyczna, płyny infuzyjne, monitorowanie pacjenta, 

sprzęt medyczny 

 

 

FINDAIR SP. Z O. O. (http://findair.pl/)  

Opis firmy: Głównym produktem firmy jest inteligentne urządzenie do 

monitorowania astmy Findair ONE.  Urządzenie nakładane jest na butelkę z 

lekiem i z każdym użyciem dane przekazywane są do odpowiedniej aplikacji 

monitorującej. 

Słowa kluczowe: aplikacja mobilna, astma, urządzenia medyczne 

 

 

GRUPA PHARMATECH SP. Z O.O. (http://pharmatech.com.pl/) 

Opis firmy: : Producent elementów armatury (zawory, mieszadła), węże, 

uszczelnienia, złącza dla przemysłu farmaceutycznego, kosmetycznego i 

spożywczego. Produkcja obudów typu RABS do maszyn i systemów izolacyjnych 

Słowa kluczowe: produkcja sprzętu medycznego, , wyposażenie dla farmacji, 

wyposażenie laboratorium 

 

 

INOVAMED SP.Z O.O. (http://inovamed.pl)  

Opis firmy: Producent sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego: butów 

ortopedycznych, protez, gorsetów i akcesoriów ortopedycznych. Prowadzenie 

ofert indywidualnego doboru sprzętu pacjentom wymagającym 

niestandardowych skomplikowanych rozwiązań opartych na niemieckich 

podzespołach. Firma w 2013 roku przejęła Krakowskie Zakłady Sprzętu 

Ortopedycznego..  

Słowa kluczowe: sprzęt ortopedyczny, sprzęt rehabilitacyjny 

 

 

  

http://diahem.pl/
http://www.biosamplingsystems.com/
http://www.emmed.pl/
http://findair.pl/
http://pharmatech.com.pl/
http://inovamed.pl/
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GPS LIFE SP. J. (http://www.gpslife.pl/pl)  

Opis firm: GPS Life dostarcza narzędzie pozwalające monitorować, gdzie 

przebywają osoby w nie wyposażone. Dedykowane jest osobom, które mogą 

mieć trudności z samodzielnym powrotem do miejsca zamieszkania oraz ich 

opiekunom. 

Słowa kluczowe: GPS, monitorowanie pacjenta, monitorowanie osoby starszej 

 

 

HAND-PROD SP. Z O.O. (http://www.hand-prod.com.pl/) 

Opis firmy: Producent urządzeń do diagnostyki poziomu glukozy we krwi, 

suplementów diety oraz wyrobów farmaceutycznych. Producent glukometru 

Evercare genius. Urządzenie można podłączyć do komputera z dostępem do 

internetu. 

Słowa kluczowe: diagnostyka, sprzęt medyczny, aplikacja mobilna, glukometr 

 

 

LABSYSTEM EWA SUPERATA (http://www.labsystem.pl/) 

Opis firmy: Firma dostarcza sprzęt, w tym urządzenia laboratoryjne, meble , 

komory laminarne, wirówki, odczynniki i drobny sprzęt laboratoryjny wielu 

producentów zarówno polskich jak i zagranicznych. 

Słowa kluczowe: sprzęt laboratoryjny, wyposażenie laboratoriów 

 

 

MEDICAL SIMULATION TECHNOLOGIES SP. Z O.O. (http://www.mstech.eu/) 

Opis firmy: Firma dostarcza technologię medyczną, wdraża na rynek symulator 

służący do szkolenia lekarzy specjalistów w zakresie echokardiografii 

przezprzełykowej (TEE), jednej z podstawowych metod diagnostycznych w 

kardiologii. 

Słowa kluczowe: symulator szkoleniowy, kardiologia, szkolenia 

 

 

MES SP. Z O.O. (http://www.mes.com.pl/) 

Opis firmy: Producent aparatury medycznej: spirometrów, pulsoksymetrów, 

rhinanometrów, kapnografów, bieżni, rowerów i szeregu innych 

wykorzystywanych w badaniach czynnościowych układu oddechowego. 

Słowa kluczowe: aparatura medyczna, sprzęt medyczny, spirometr, 

pulsoksymetr  

 

 

  

file:///C:/Users/Patrycja/Downloads/GPS%20LIFE
http://www.gpslife.pl/pl
http://www.hand-prod.com.pl/
http://www.labsystem.pl/
http://www.mstech.eu/
http://www.mes.com.pl/
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MRI-TECH SP. Z O.O.  (http://www.mri-tech.pl)  

Opis firmy: Producent niskopolowego systemu obrazowania magnetyczno-

rezonansowego (MRI) do zastosowań medycznych Cirrus 0.2T. Dzięki 

zastosowaniu technologii obrazowania rezonansowego urządzenie produkuje 

obrazy wysokiej jakości w niskim polu. 

Słowa kluczowe: rezonans magnetyczny, aparatura medyczna, sprzęt 

medyczny 

 

 

PRACOWNIA ORTOPEDYCZNA PIOTR LEWKOWICZ (http://lewkowicz.com.pl/) 

Opis firmy: Firma zajmuje się przygotowaniem protez i ortez dla osób 

niepełnosprawnych, indywidualnie dopasowanych do potrzeb pacjentów.  

Słowa kluczowe: protetyka, protezy, rehabilitacja 

 

 

PRIMAR SP. Z O.O. (http://primar.krakow.pl/) 

Opis firmy: Firma zajmuje się kompleksowym wyposażeniem laboratoriów. 

Przeprowadzi badania czystości mikrobiologicznej powietrza, testy stresowe 

urządzeń: czas powrotu, czas utrzymania, weryfikacja redundancji agregatów 

chłodniczych i zasileń awaryjnych. 

Słowa kluczowe: sprzęt laboratoryjny, wyposażenie laboratoriów 

 

 

PRODROBOT (http://prodromus.pl/product/prodrobot-standard/) 

Opis firmy: Producent robota rehabilitacyjnego, zautomatyzowanego trenażera 

chodu. Jest to wyrób medyczny przeznaczonym do rehabilitacji kończyn 

dolnych pacjentów z dysfunkcjami chodu. 

Słowa kluczowe: rehabilitacja, trenażer chodu, sprzęt rehabilitacyjny, urządzenia 

medyczne 

 

 

SEMIC®BIOELEKTRONIKA (http://www.semic.cracow.pl) 

Opis firmy: Producent naukowego wyposażenia biologicznych, zoologicznych, 

medycznych, weterynaryjnych oraz rolniczych laboratoriów. 

Słowa kluczowe: wyposażenie laboratoriów, sprzęt laboratoryjny 

 

  

http://www.mri-tech.pl/
http://lewkowicz.com.pl/
http://primar.krakow.pl/
http://prodromus.pl/product/prodrobot-standard/
http://www.semic.cracow.pl/
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DIAGNOSTYKA / E-ZDROWIE 

 

AUTOID S.A. (https://www.autoid.pl/) 

Opis firmy: Firma zajmuje się dostarczaniem rozwiązań opartych o OCR, RFiD, 

kody kreskowe i biometrię dla farmacji i medycyny.  

Słowa kluczowe: biometria 

 

 

ARDIGEN S.A. (http://www.ardigen.com)  

Opis firmy: Firma bioinformatyczna, należąca do grupy kapitałowej Selvita S.A. 

Działalność spółki koncentruje się na trzech obszarach biznesowych: systemy do 

zarządzania informacją laboratoryjną klasy LIMS, systemy bioinformatyczne 

służące do sekwencjonowania kwasów nukleinowych oraz białek – CLC bio. 

Słowa kluczowe: bioinformatyka, big data, zarządzania laboratorium 

 

 

BIOTE21 ADAM MASTER (http://www.biote21.com/)  

Opis firmy: świadczenie usług w zakresie: syntezy i sekwencjonowania kwasów 

nukleinowych, inżynierii genetycznej, wyciszania i wzmacniania ekspresji genów, 

diagnostyki predyspozycji do chorób dziedzicznych w tym nowotworowych, 

badań ojcostwa dla klientów indywidualnych, jak również ekspertyz 

kryminalistycznych z badań genetycznych w zakresie medycyny sądowej, na 

rzecz prokuratur i sądów  

Słowa kluczowe: analiza genetyczna, inżynieria genetyczna, synteza organiczna 

 

 

CENTRUM BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH I AUTOSZCZEPIONEK SP Z O.O. IM. 

JANA BOBRA SP. Z.O.O (http://www.cbm.com.pl/) 

Opis firmy: Badania mikrobiologiczne, produkcja autoszczepionek, produkcja 

krążków diagnostycznych, prace naukowo-badawcze. Prowadzenie analiz 

mikrobiologicznych w kierunku bakterii  tlenowych, beztlenowych, grzybów 

drożdżopodobnych, dermatofitów. 

Słowa kluczowe: mikrobiologia, autoszczepionki, analityka, diagnostyka 

mikrobiologiczna, laboratorium 

 

 

COMARCH HEALTHCARE S.A  (http://www.comarch.pl/healthcare/) 

Opis firmy: Firma jest częścią Grupy Kapitałowej Comarch. Oferuje systemy 

informatyczne  do zarządzania dokumentacją medyczną,  oprogramowanie dla 

szpitali, system zdalnej opieki medycznej oraz własne urządzenia 

wykorzystywanie w teleopiece. 

Słowa kluczowe: oprogramowanie medyczne, e-zdrowie, teleopieka, 

monitorowanie pacjentów, systemy informatyczne 

 

https://www.autoid.pl/
http://www.ardigen.com/
http://www.biote21.com/
http://www.cbm.com.pl/
http://www.comarch.pl/healthcare/
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CONSONANCE SP. Z O.O. (http://consonance.com.pl ) 

Opis firmy: Firma zajmuje tworzeniem elektroniki użytkowej dla przemysłu 

medycznego na rynek Europy i Stanów Zjednoczonych.  

Słowa kluczowe: hardware, software, elektronika użytkowa 

  

 

COSMETIC SCAN SP. Z O. O. (http://cosmeticscan.tech/)  

Opis firmy: Aplikacja mobilna - spersonalizowany asystent zakupowy 

umożliwiający wybór kosmetyków zarówno osobom z alergiami jak i tym, które 

chcą mieć kontrolę nad składem stosowanych kosmetyków. 

Słowa kluczowe: aplikacja mobilna, skład kosmetyków, kosmetyki 

 

 

DATA COMPLEX SP. Z O.O. (http://www.datacomplex.pl/) 

Opis firmy: Firma oferuje analizę trendów, przewidywanie OOT/OOS, 

harmonogramowanie i realizacja badań stabilności, monitoring 

mikrobiologiczny środowiska, walidacja procesu / CPV, śledzenie przebiegu 

parametrów. Tworzenie i wdrażanie systemów informatycznych do analizy 

danych. 

Słowa kluczowe: analiza danych, mikrobiologia, badania stabilności, system 

informatyczne 

 

 

DIAGNOSTYKA SP. Z O.O. (http://diag.pl)  

Opis firmy: Największa sieć laboratoriów diagnostycznych w Polsce. 

Słowa kluczowe: laboratoria diagnostyczne  

 

 

ERICSSON SP. Z O.O.   (https://www.ericsson.com/)  

Opis firmy: : Firma dostarcza oprogramowanie dla placówek medycznych. Firma 

jest producentem oprogramowania eWUŚ pozwalającego na weryfikację 

prawa pacjentów do publicznych świadczeń medycznych.  

Słowa kluczowe: oprogramowanie medyczne, system informatyczne 

 

 

DR OMNIBUS SP. Z O.O.  (http://www.dromnibus.com/pl/) 

Opis firmy: Producent kompleksowego narzędzia do wspierania terapii dzieci z 

zaburzeniami rozwoju i/lub zachowania (w tym autyzm, Zespół Downa, ADHD, 

upośledzenie umysłowe) w formie aplikacji na tablety. 

Słowa kluczowe: aplikacja mobilna, aplikacja medyczna 

 

 

  

http://consonance.com.pl/
http://cosmeticscan.tech/
http://www.datacomplex.pl/
http://diag.pl/
https://www.ericsson.com/
http://www.dromnibus.com/pl/
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HARIMATA SP. Z O.O. (http://harimata.pl/) 

Opis firmy: Spółka odpowiedzialna jest za pierwszą aplikację medyczną 

wspomagającą diagnozę autyzmu u dzieci.  

Słowa kluczowe: aplikacja mobilna, diagnostyka, autyzm, aplikacja medyczna 

 

 

GENBIOINFO  SP.Z O.O. (http://www.genbioinfo.pl/)  

Opis firmy: Podmiot dostarczający rozwiązania bioinformatyczne dla przemysłu i 

nauki.  

Słowa kluczowe: genomika, bioinformatyka, analiza danych 

 

 

KRAKOWSKIE CENTRUM INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII 

INNOAGH Sp. z o.o. (http://www.innoagh.pl ) 

Opis firmy: Producent systemów do zdalnych interaktywnych konsultacji 

medycznych TeleDICOM II – system informatyczny TeleCARE, umożliwiający  

prowadzenie opieki medycznej na licznej grupie pacjentów w zakresie 

kontynuacji opieki szpitalnej nad pacjentem w warunkach domowych.  

Słowa kluczowe: doradztwo, telemedycyna, analiza danych, e-zdrowie 

 

 

KARIOGEN BOGUSŁAWA KRZYKWA (http://www.kariogen.pl/) 

Opis firmy: Badania kariotypów w dziedzinie cytogenetyki; zakres badań:  

diagnostyka prenatalna (amniocyty z wód płodowych, kosmówka) oraz 

badanie materiału po poronieniu (kosmówka). 

Słowa kluczowe: cytogenetyka, diagnostyka prenatalna 

 

 

MEDAPP S.A. (http://medapp.pl) 

Opis firmy: Spółka specjalizuje się w obszarze innowacyjnych rozwiązań 

mobilnych dla branży medycznej, zajmując się aplikacjami mHealth.  

Słowa kluczowe: aplikacja medycyna, aplikacje mobilne 

 

 

MREH SP Z O.O. (http://mreh.pl/)  

Opis firmy: Firma oferuje system do zdalnej mobilnej rehabilitacji. System 

obejmuje zestaw czujników dla pacjenta, dedykowaną aplikację mobilną i 

platformę www dla specjalistów.  

Słowa kluczowe: rehabilitacja, aplikacja mobilna, aplikacje medyczna 

 

 

  

http://harimata.pl/
http://www.genbioinfo.pl/
http://www.innoagh.pl/pl/strona-glowna/
http://www.kariogen.pl/
http://medapp.pl/
http://mreh.pl/
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ONCOGENE DIAGNOSTIC SP.Z O.O (http://oncogene.pl/) 

Opis firmy: Firma wykonuje badania z zakresu diagnostyki molekularnej i analizy 

genomu, specjalizując się w analizach dotyczących wybranych typów 

nowotworów oraz chorób genetycznych. Oprócz tego podmiot wykonuje testy 

oddechowe na obecność aktywnego zakażenia Helicobacter pylori. Firma jest 

częścią grupy kapitałowej Diagnostyka Sp. z o.o. 

Słowa kluczowe: diagnostyka molekularna, testy oddechowe 

 

 

PAGA SOLUTIONS SP. Z O.O. (http://www.ratunek.eu/o-nas.html) 

Opis firmy: Firma stworzyła aplikację Ratunek, zintegrowanej z systemem 

działającym w Górskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym.  

Słowa kluczowe: aplikacja mobilna, aplikacje medyczna 

 

 

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

Opis firmy: Firma wdraża nowoczesne metody diagnostyki chorób zakaźnych, 

onkologicznych i płodu. Przeprowadza także skanowanie chorób genetycznych 

u dzieci z kropli krwi. 

Słowa kluczowe: diagnostyka, choroby zakaźne, choroby genetyczne 

 

 

PRACOWNIA ANALITYCZNA MAGDALENA SZELĄGOWSKA 

(http://www.pracownia-analityczna.pl/) 

Opis firmy: Firma zajmuje się analizami laboratoryjnymi, badaniami oraz 

diagnostyką. 

Słowa kluczowe: diagnostyka, analiza laboratoryjna  

 

 

SENSINUM SP. Z O. O.  (http://sensinum.pl/) 

Opis firmy: Firma teleinformatyczna dostarczająca rozwiązania programując 

aplikacje webowe i desktopowe z doświadczeniem we współpracy z branżą life 

science. Zajmuje się projektowaniem rozwiązań tworzących inteligencję 

otoczenia oraz współczesny Internet Rzeczy.  

Słowa kluczowe: biocybernetyka, inżynieria biomedyczna, aplikacje mobilne 

 

 

TELEMEDYCYNA POLSKA S.A. (http://telemedycynapolska.pl) 

Opis firmy: Firma specjalizuje się w telemedycynie kardiologicznej. W Krakowie 

zlokalizowała swój oddział. Usługa Kardiotele – całodobowa teleopieka 

kardiologiczna; zapewnienie osobistego, przenośnego aparatu EKG do 

przesyłania badania serca przez telefon; konsultacje wyników EKG. 

Słowa kluczowe: telemedycyna, telekardiologia 

 

 

http://oncogene.pl/
http://www.ratunek.eu/o-nas.html
http://www.perkinelmer.com/
http://www.pracownia-analityczna.pl/
http://sensinum.pl/
http://telemedycynapolska.pl/
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WYDAWNICTWO INTERAKTYWNE MEDUTOOLS SP. Z O.O. (www.medutools.pl)  

Opis firmy: Firma projektuje, przygotowuje i wdraża produkty i usługi integrując 

wiedzę medyczną z nowoczesnymi technologiami w aplikacjach mobilnych. 

Firma oferuje 3 aplikacje: MeduSzczepienia – mobilny kalendarz szczepień, 

MeduFit – zdrowie układu ruchu pod kontrolą oraz MeduCards – aplikacja dla 

studentów medycyny i farmacji. 

Słowa kluczowe: aplikacja mobilna, medycyna mobilna, aplikacja online 

 

 

VERACOMP SA (http://www.veracomp.pl) 

Opis firmy: Dystrybutor rozwiązań teleinformatycznych; rozwiązań w obszarze: 

telekomunikacji, bezpieczeństwa IT, pamięci masowej i serwerów; zarządzanie 

infrastrukturą IT, systemami audiowizualnymi i Digital Signage, cyfrowy obieg 

dokumentów.  

Słowa kluczowe: telekomunikacja, medycyna cyfrowa, teleinformatyka 

 

 

VOXEL S.A. (http://www.voxel.pl) 

Opis firmy: Ogólnopolska sieć Medycznych Centrów Diagnostycznych 

specjalizujących się w diagnostyce obrazowej. Świadczenie usług w zakresie 

teleradiologii oraz dostarczanie systemów informatycznych dla szpitali i centrów 

diagnostycznych; realizacja projektów wyposażania pracowni diagnostycznych. 

Słowa kluczowe: diagnostyka obrazowa, radiologia, teleradiologia 

 

  

http://www.medutools.pl/
http://www.veracomp.pl/
http://www.voxel.pl/
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BADANIA KLINICZNE 

 

ACCOVION SP. Z O.O. (www.clinipace.com)  

Opis firmy: Firma świadczy usługi w zakresie prowadzenia badań klinicznych. Jest 

częścią międzynarodowej spółki Clinipace zajmującej się badaniami klinicznymi.  

Słowa kluczowe: badania kliniczne 

 

 

CENTRUM BADAŃ KLINICZNYCH JAGIELLOŃSKIEGO CENTRUM INNOWACJI SP. 

Z.O.O (https://www.cbkjci.pl) 

Opis firmy: Ośrodek wyspecjalizowany w: prowadzeniu badań klinicznych, 

realizowaniu kompleksowych projektów badawczo-rozwojowych z zakresu 

medycyny i nauk pokrewnych 

Słowa kluczowe: badania kliniczne 

 

 

KCRI SPÓŁKA Z O.O. (http://kcri.org/)  

Opis firmy: Firma zajmuje się projektowaniem badań klinicznych i pełnym 

wsparciem w procedurach związanych z ich przeprowadzeniem. Zapewnia 

także reprezentację firm chcących przeprowadzić badania kliniczne przed 

instytucjami regulującymi rynek farmaceutyczny.  

Słowa kluczowe: analiza danych, badania kliniczne 

 

 

LANDA KATARZYNA ŁANDA (http://smo.com.pl)  

Opis firmy: Firma prowadzi badania kliniczne na zlecenie działów R&D, firm 

farmaceutycznych oraz firm CRO o zasięgu globalnym. 

Słowa kluczowe: bioetyka, badania kliniczne 

 

 

MONIPOL SP. Z O.O.(http://www.monipol.com/pl) 

Opis firmy: Monipol zajmuje się prowadzeniem badań klinicznych, do fazy 

studium wykonalności i projektowania do finalnego raportowania wyników. 

Drugi profil działalności firmy to przeprowadzanie audytów badań klinicznych 

realizowanych przez inne podmioty. 

Słowa kluczowe: badania kliniczne 

 

 

SKIN LAB INTERNATIONAL SP. Z O. O. (http://skinlab.pl/)  

Opis firmy: Firma przeprowadza badania dermatologiczne, aplikacyjne i 

wdrożeniowe dla przemysłu kosmetycznego i chemicznego oraz badań 

specjalistycznych dla przemysłu lekkiego. 

Słowa kluczowe: badania kosmetyków  

  

http://www.clinipace.com/
https://www.cbkjci.pl/
http://kcri.org/
http://kcri.org/
http://smo.com.pl/
http://www.monipol.com/pl
http://skinlab.pl/
http://skinlab.pl/
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USŁUGI MEDYCZNE 

 

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

Opis firmy:  Firma zajmuje się analityką chemiczną – oznaczaniem stężeń 

pierwiastków, prowadzi doradztwo dla oczyszczalni ścieków,  analizy 

mikologiczne, prowadzi waloryzację przyrodniczą terenu  oraz prace badawczo-

rozwojowe z dziedziny life-science.  

Słowa kluczowe: mikrobiologia osadu czynnego, mikrobiologia 

 

 

CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE MEDINET SP. Z.O.O (http://medinet.com.pl/) 

Opis firmy: Ośrodek realizuje projekty z zakresu aerozologii, fizjologii oddychania, 

rehabilitacji oddechowej, psychoneurofarmakologii i immunologii. Prowadzi 

badania, których celem jest  zrozumienia roli mózgu w chorobach somatycznych 

oraz wpływu leków do inhalacji na wybrane funkcje mózgu u astmatyków.  

Słowa kluczowe: choroby układu oddechowego, rehabilitacja oddechowa, 

aerozologia 

 

 

LABORATORIUM IVF S.C. (http://www.laboratoriumivf.com.pl) 

Opis firmy: Dystrybutor materiałów laboratoryjnych. Firma prowadzi bank 

nasienia.  

Słowa kluczowe: bank nasienia, wyposażenie laboratoriów 

 

 

PROGENIS SP. Z O.O (http://progenis.pl/) 

Opis firmy: Firma zajmuje się przechowywaniem komórek macierzystych.  

Słowa kluczowe: bank krwi pępowinowej, komórki macierzyste, bank komórek 

macierzystych 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://biospekt.pl/
http://medinet.com.pl/
http://www.laboratoriumivf.com.pl/
http://progenis.pl/
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CHARAKTERYSTYKA KLUCZOWYCH GRACZY 

 

 

 

 

COMARCH HEALTHCARE S.A. (http://www.comarch.pl/healthcare/) 

 

Opis firmy: Spółka jest częścią grupy kapitałowej Comarch. Firma oferuje systemy 

informatyczne dla szpitali, oprogramowanie dla radiologii i do zarządzania 

dokumentacją medyczną na poziomie placówek medycznych, miast i 

regionów. Firma dostarcza również rozwiązania z zakresu telemedycyny, opartej 

na własnym oprogramowaniu, urządzeniach iinfrastrukturze medycznej. 

Spółka świadczy usługi w zakresie zdalnej opieki medycznej w obszarach 

kardiologii, położnictwa oraz opieki senioralnej. Usługa realizowana jest poprzez 

platformę  Comarch e - Care, która umożliwia odbieranie i przetwarzanie 

danych medycznych oraz danych zgromadzonych z urządzeń pomiarowych, 

kontrolujących określone parametry życiowe.  

 

Innowacyjne produkty: Firma posiada w ofercie innowacyjne rozwiązania i 

urządzenia wspierające telemedyczne w tym przenośne rejestratory pracy serca 

Comarch PMA, Comarch Teleholter to system do diagnostyki pracy serca, który 

łączy aplikację do analizy sygnału EKG z narzędziami telemedycznymi, Comarch 

DICOM Runner to narzędzie służące do prezentacji obrazów medycznych 

zapisanych na dyskach CD/DVD lub innych nośnikach danych oraz Comarch 

HTA (Comarch Hospital Telemetry Assistant) to innowacyjny system telemetryczny 

opracowany z myślą o hospitalizowanych pacjentach, wymagających 

całodobowej obserwacji. Aplikacja E-Care z interfejsem Web umożliwia 

podłączenie aparatury telemedycznej, 

 

Słowa kluczowe: telemedycyna, urządzenia medyczne, aplikacje medyczne, 

oprogramowanie 
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INSTYTUT BIOTECHNOLOGII SUROWIC  

I SZCZEPIONEK BIOMED S.A. (http://biomed.pl) 

 

Opis firmy: Lider w dziedzinie szczepionek i probiotyków – BIOMED to polska firma 

biotechnologiczna, działająca od 1945 r. Zajmuje się produkcją szczepionek 

opartych na szczepach bakterii pro biotycznych oraz szczepionek 

kalendarzowych i terapeutycznych. Jest jedną z niewielu firm farmaceutycznych 

w Polsce wytwarzających leki innowacyjne łącznie z substancją czynną. 

Opracowywanie nowych produktów oraz intensywny rozwój już istniejących, 

odbywa się dzięki współpracy z polskimi instytucjami naukowymi. 

Innowacyjne produkty: „Rozwój fagoterapii w leczeniu antybiotykoopornych 

zakażeń, ze szczególnym uwzględnieniem pacjentów onkologicznych”. 

Zasadniczym celem projektu jest poszukiwanie i opracowanie innowacyjnego 

leku do stosowania miejscowego, przeznaczonego do likwidacji istniejącego 

zapalenia i infekcji o etiologii Staphylococcusaureus i/lub 

Pseudomonasaeruginosa. Substancją czynną produktu opracowanego w 

ramach niniejszego projektu będą bakteriofagi (tj. wirusy bakteryjne), skierowane 

przeciwko w/w patogenom. Produkt ten pozwoli na wprowadzenie fagoterapii, 

jako standardowej formy leczenia do rutynowej praktyki klinicznej. 

Słowa kluczowe: szczepionki, probiotyki, leki innowacyjne, branża 

farmaceutyczna, fagoterapia, alergeny 

 

  

http://biomed.pl/
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SELVITA S.A. (http://www.selvita.com) 

Opis firmy: Lider polskiego rynku biotechnologicznego. Firma działa w obszarze 

odkrywania i rozwoju leków. Badania spółki koncentrują się na projektowaniu i 

opracowaniu nowych leków w dziedzinie onkologii, rozwijając cząsteczki 

mogące w przyszłości znaleźć zastosowanie w leczeniu białaczek, chłoniaków i 

nowotworów jelita grubego. Selvita świadczy także usługi badawczo-rozwojowe 

oraz oferuje budowę rozwiązań informatycznych wspierających projekty 

innowacyjne. W listopadzie 2015 Selvita podpisała największy w swojej historii – 

trzyletni kontrakt z koncernem Merck dotyczący współpracy w segmencie 

innowacyjnym. 

W skład grupy kapitałowej SELVITA Spółka Akcyjna wchodzą: Selvita S.A. jako 

podmiot dominujący oraz 4 spółki zależne - Biocentrum Spółka z o.o. , Selvita 

Services Spółka z o.o, Selvita INC (Dalwer, USA) i Selvita Ltd.(Cambirdge, UK) oraz 

Ardigne S.A. 

 

Innowacyjne produkty: 

Slevita opracowała w ramach własnych prac badawczo-rozwojowych związki 

chemiczne o działaniu terapeutycznym: inhibitorów kinazy MELK,  inhibitorów 

kompleksu inflamasomu  

oraz związek chemiczny o aktywności hamującej enzymy ścieżki syntezy seryny i 

cyklu kwasu foliowego. Związki mają poziom wynalazczy i nadają się do 

przemysłowego zastosowania. 

Firma zgłosiła do ochrony patentowej w skali międzynarodowej 

małocząsteczkowe inhibitory kinazy GCN2, HO-1 i agonistów STING.  

Firma prowadzi również badania kliniczne i przedkliniczne substancji aktywnych 

o działaniu przeciwnowotworowym. Posiada nowocześnie wyposażone 

laboratoria, w tym laboratorium do badań farmakodynamicznych. Siedziba 

spółki mieści się w Life Science Park. 

 

Słowa kluczowe: opracowanie nowych leków, biotechnologia, inhibitory kinezy, 

leki przeciwnowotworowe, drug discover  
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SILVERMEDIA S.A. (http://www.silvermedia.pl/contact/) 

Opis firmy: Innowacyjna firma z zakresu telemedycyny i biocybernetyki. Firma 

opracowała algorytmy oceny sygnałów medycznych. Rozwiązania mają 

zastosowanie w kardiologii, rehabilitacji oraz alergologii. Silvermedia korzysta z 

przetwarzania w chmurze lub działa lokalnie na serwerach klienta. Umożliwia 

jednoczesną obsługę setek tysięcy rekordów z różnych urządzeń.  

 

Innowacyjne produkty:  

SilverLife System - moduł platformy telemedycznej umożliwiający w 

sprawowanie zdalnej opieki nad osobami pozostającymi w domu. 

Silvermedic Cardio Desktop - aplikacja przeznaczona dla Placówek 

Medycznych pozwalająca na wykonanie badania EKG oraz przesłanie zlecenia 

opisu badania do Centrum Opisu.  

Silvermedic Cardio Web Viewer - internetowa przeglądarka wyników EKG. Dzięki 

zastosowaniu zaawansowanych algorytmów analizy elektrokardiogramu 

wspomaga wykrywanie konkretnych schorzeń kardiologicznych. Pozwala 

również na porównywanie historycznych badań pacjenta oraz opisanie badania 

EKG przy użyciu certyfikowanych. 

Silvermedia otrzymało środki na realizację projektu „Rozwój Systemu 

Przesiewowego – przystosowanie do badań w dziedzinie alergologii i kardiologii”.   

Silvermedia jest właścicielem i twórcą platformy: https://medivio.pl/ 

 

Słowa kluczowe: telemedycyna, biocybernetyka, badania, aplikacja mobilna 

 

 

  

https://medivio.pl/
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TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O.O. (http://www.teva.pl) 

Opis firmy: Globalny lider w segmencie leków generycznych z portfelem 

produktów zawierającym ponad 1 000 cząsteczek. Posiada najszersze portfolio 

produktów leczniczych w branży, będąc wiodącą firmą farmaceutyczną  Jako 

spółka notowana na giełdzie w USA, Teva podlega regulacjom ustaw Sarbanes 

Oxley Act i Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), które są komplementarne z 

przyjętym w Teva Kodeksem postępowania w biznesie. Celem firmy jest 

zwiększanie dostępu pacjentów do wysokiej jakości terapii poprzez 

opracowywanie, wytwarzanie  i dostarczanie przystępnych cenowo leków 

odtwórczych, leków innowacyjnych i specjalistycznych oraz substancji czynnych. 

Innowacyjne produkty: 

Słowa kluczowe: leki generyczne, branża farmaceutyczna, produkcja leków  
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OTOCZENIE BIZNESU 
 

ANTAL (http://antal.pl/) 

Obszar działania: Rekrutacja i szkolenia 

Opis firmy: Działalność firmy to doradztwo personalne, rekrutacja w zakresie 

branży farmaceutycznej oraz sprzętu medycznego. 

Słowa kluczowe: rekrutacja, doradztwo, branża farmaceutyczna, szkolenia 

 

 

BRILLANCE SP. Z O.O. ( http://www.brillance.pl/ )  

Obszar działania: Rekrutacja i szkolenia 

Opis firmy: Firma prowadzi leasing pracowniczy, szkolenia dla profesjonalistów 

farmacji, rekrutację pracowników na zlecenie firm zewnętrznych oraz 

przetwarzanie danych w badaniach klinicznych, tworzenie i programowanie 

bazy danych, podwójne wprowadzanie danych, obróbka i weryfikacja 

wprowadzonych danych 

Słowa kluczowe: badania kliniczne, farmacja, szkolenia, leasing pracowniczy 

 

 

CENAZABIEGU.PL SP. Z.O.O (http://cenazabiegu.pl/) 

Obszar działania: Portal internetowy 

Opis firmy: Portal utworzony w celu wyszukiwania cen usług medycznych oraz 

zabiegów medycyny estetycznej i porównywania ich ze sobą.  

Słowa kluczowe: portal medyczny, zabiegi medyczne, ceny zabiegów 

medycznych 

 

 

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII MEDYCZNYCH PARK  

TECHNOLOGICZNY SP. Z O.O. (http://www.kpt.krakow.pl/) 

Obszar działania: transfer technologii 

Opis firmy: Firma zajmuje się transferem technologii medycznych, pomaganiem 

w pozyskaniu środków na realizację projektów oraz start’upów z branży life 

science. Spółka zależna od Szpitala Jana Pawła II w Krakowie. 

Słowa kluczowe: transfer technologii, start’up, inwestor 

 

 

ELPHARMA S.C. (http://elpharma.pl/) 

Obszar działania: Doradztwo i marketing 

Opis firmy: Firma prowadzi doradztwo w zakresie produkcji farmaceutycznej, 

obrotu produktami leczniczymi, suplementami diety i przeprowadza audyty 

Systemów Zarządzania Jakością i Dobrej Praktyki Wytwarzania. Firma świadczy 

usługi szkoleniowe dla branży farmaceutycznej, z zakresu zarządzania firmą oraz 

najlepszych praktyk w promocji farmaceutyków i modeli ich dystrybucji. 

Słowa kluczowe: szkolenia, doradztwo, audyt 

http://antal.pl/
http://www.brillance.pl/%20)
http://cenazabiegu.pl/
http://elpharma.pl/
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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 

 

 

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 

 

 

  

http://www.gaeu.pl/
http://www.intechpk.pl/
http://www.infobrokerska.pl/
http://www.jci.pl/
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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 

 

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 oraz 

doradztwem językowym w marketingu polskich przedsiębiorców w ekspansji na 

rynki zagraniczne, oraz przedsiębiorców zagranicznych prowadzących swoje 

inwestycje na polskim rynku.  

Słowa kluczowe: tłumaczenia, doradztwo, kancelaria  

 

 

KAMELEON MONIKA ZAZULA (http://www.dolinabiotechnologiczna.pl) 

Obszar działania: Portal internetowy 

Opis firmy: Firma odpowiada za prowadzenie portalu Dolina Biotechnologiczna.  

Słowa kluczowe: portal medyczny, portal biotechnologiczny 

 

 

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 

 

 

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 
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MEDONET / Grupa Onet SA (http://www.medonet.pl) 

Obszar działania: Portal internetowy  

Opis firmy: Portal z informacjami o zdrowiu i medycynie. Artykuły pisane w 

oparciu O EBM (Evidence Base Medicine) czyli medyczne badania naukowe. 

Platforma publikuje również własne produkcje video. 

Słowa kluczowe: portal medyczny 

 

 

MEDYCYNA PRAKTYCZNA SP. ZO.O. (http://www.mp.pl/) 

Obszar działania: Portal internetowy 

Opis firmy: Wydawca fachowej literatury medycznej: czasopism, książek oraz 

portali o tematyce zdrowotnej, dostarczanych na rynek w wersji tradycyjnej i 

cyfrowej. Wydawnictwo angażuje się w organizację szkoleń dedykowanych 

służbie zdrowia oraz w działania humanitarne. 

Słowa kluczowe: wydawnictwo medyczne, publikacje medyczne, portal 

medyczny 

 

LIFE SCIENCE BIZNES CONSULTING (LSBC) Sp. z o. o. (http://www.lsbc.pl/) 

Obszar działania: Doradztwo i Marketing 

Opis firmy: Doradztwo dla instytucji akademickich, w procesach transferu 

technologii oraz  w procesach opracowywania strategii rozwoju firmy oraz 

strategii rozwoju leków, urządzeń medycznych, kosmetyków i innych produktów 

z branży Life Science. 

Słowa kluczowe: doradztwo, strategia rozwoju leków, wsparcie w projektach 

badawczych 

  

 

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 

 

 

MEDVICE (http://www.medvice.com.pl/) 

Obszar działania: Rekrutacja i szkolenia 

Zakres działania: Firma prowadzi szkolenia z zakresu przemysłu 

farmaceutycznego, kosmetycznego oraz zdrowego trybu życia. 

Słowa kluczowe: szkolenia, przemysł farmaceutyczny, przemysł kosmetyczny 

 

 

  

http://www.medonet.pl/
http://www.mp.pl/
http://www.lsbc.pl/
http://www.medvice.com.pl/


 

 

43 

MEDINVEST SCANNER (http://medinvestscanner.com/) 

Obszar działania: Doradztwo i marketing 

Opis firmy: Firma świadcząca usługi due diligence w sektorze ochrony zdrowia. 

Zapewnia wsparcie konsultantów na potrzeby oceny potencjału inwestycyjnego 

przedsięwzięcia. 

Słowa kluczowe: due diligence, wywiad rynkowy  

 

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 

 

 

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 

 

 

PRINTED HEALTH (http://printedhealth.com/) 

Obszar działania: Infrastruktura dla life science 

Opis firmy: Twórca bazy wiedzy i przestrzeni dyskusyjnej dla inżynierów i lekarzy w 

celu wykorzystania w medycynie technologii druku 3d 

Słowa kluczowe: druk 3d 

 

RADPOINT SP. Z O.O. (http://www.radpoint.pl/)  

Obszar działania: Doradztwo i marketing 

Opis firmy: Firma zajmuje się transkrypcją tekstów medycznych, nagrań i opisów 

badań. Dostarcza także platformę usług SaaS przeznaczoną dla radiologii i 

diagnostyki obrazowej; integruje standardy medyczne oraz innowacyjne usługi 

rozproszone. 

Słowa kluczowe: diagnostyka obrazowa, radiologia, transkrypcja tekstów 

http://www.pmrconsulting.com/
http://printedhealth.com/
http://www.radpoint.pl/
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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, tłumaczernia 

 

SMART MEDICINE INCUBATOR (http://www.imi4you.eu/)j 

Zakres działania: Transfer technologii 

Opis firmy: Firma zajmuje się rozwijaniem medycznych programów terapii 

koordynowanej bazujących na aktualnych algorytmach i wiedzy medycznej 

oraz zwiększenia dostępności do innowacyjnego leczenia. Podmiot związany z 

Imicare. 

Słowa kluczowe: innowacje w medycynie, leczenie innowacyjne, terapia 

koordynowana 

 

 

SPIN MAŁOPOLSKIE CENTRA TRANSFERU WIEDZY http://www.spin.malopolska.pl/) 

Zakres działania: Transfer technologii 

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 

 

 

VIVALAVITA SP. Z O. O. (http://vivalavita.pl) 

Obszar działania: Portal internetowy 

Opis firmy: Portal dietetyczny oraz DIETpro - specjalistyczny program dla 

dietetyków ułatwiający pracę z pacjentem oraz układający diety. 

Słowa kluczowe: dietetyka, sztuczna inteligencja, portal medyczny 

 

 

 

 

http://scholagene.com.pl/
http://www.imi4you.eu/)j
http://www.spin.malopolska.pl/
http://vivalavita.pl/
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WIRTUALE.PL SPÓŁKA AKCYJNA (http://wirtuale.pl/) 

Obszar działania: Usługi IT 

Opis firmy: Firma prowadzi działalność na rynku usług ICT oraz marketingowych. 

Tworzy narzędzia dla e-biznesu oraz realizującą innowacyjne rozwiązania e-

marketingowe. Wykorzystuje i łączy najnowsze trendy mediów 

społecznościowych z usługami rozproszonymi. 

Słowa kluczowe: audyt, e-marketing, e-usługi 

 

 

3D FLY S.C. ALEKSANDRA GAWRON, KAROLINA FURYK-GRABOWSKA  

(http://3dfly.pl)  

Opis firmy: Firma prowadzi sprzedaż urządzeń do druku 3d, modelowanie CAD, 

prototypowanie, druk protez w 3d, spiekanie laserowe SLM. 

Słowa kluczowe: druk 3d, protezy 3d 

 

 

 

  

http://3dfly.pl/


 

 

46 

PODMIOTY NGO  
 

CENTRUM NEUROLOGII KLINICZNEJ (http://www.neurologia.org.pl/) 

Opis: Centrum jest przedsiębiorstwem medycznym Krakowskiej Akademii 

Neurologii ukierunkowanym na wysokospecjalistyczne procedury (badania i 

porady) neurologiczne. 

Słowa kluczowe: diagnostyka, neurologia, badania 

 

 

FUNDACJA INSTYTUT ZDROWIA (https://www.fioz.info/) 

Opis: Fundacja wspiera ochronę zdrowia, przeciwdziała patologiom społecznym 

oraz prowadzi szeroko pojętą działalność badawczo-rozwojową w naukach 

biomedycznych, humanistycznych i społecznych.   

Słowa kluczowe: fundacja, wsparcie rodzin, działalność społeczna 

 

 

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: Life science, biotechnologia, rozwój regionu 

 

 

FUNDACJA ROZWOJU DIAGNOSTYKI  LABORATORYJNEJ (http://www.diaglab.pl/) 

Opis: Fundacja wspiera merytorycznie i finansowo prace naukowo-badawcze, 

prowadzi działalność wydawniczą i popularyzatorską, organizuje specjalistyczne 

kursy i szkolenia. Pomaga w uczestnictwie w spotkaniach naukowych oraz 

promuje osiągnięcia naukowo-badawcze.                                                                                                                                    

Słowa kluczowe: fundacja, wsparcie badaczy, rozwój diagnostyki 

 

 

FUNDACJA WATCH HEALTH CARE (WHC) (www.korektorzdrowia.pl/o-whc/) 

Opis: Fundacja dostarcza wiarygodnej i opartej na dowodach naukowych 

informacji na temat danych dotyczących świadczeń zdrowotnych i procedur 

medycznych, do których dostęp jest utrudniony. 

Słowa kluczowe: fundacja, świadczenia zdrowotne, procedury medyczne 

 

  

https://www.fioz.info/
http://www.diaglab.pl/
http://www.korektorzdrowia.pl/o-whc/
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FUNDACJA ZDROWIA PUBLICZNEGO   (http://www.fzp.com.pl/) 

Opis: Fundacja realizuje program rozwoju zdrowia publicznego w Polsce, 

prowadzi działalność konsultingowo-edukacyjną organizując kursy i szkolenia. 

Organizuje lub sponsoruje liczne akcje, z których dochody przeznacza na zakupy 

sprzętu medycznego dla szpitali. 

Słowa kluczowe: fundacja, szkolenia, działalność charytatywna  

 

KRAKOWSKA FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII 

Opis: Fundacji celem jej jest m.in. wdrażanie nowych metod leczenia urazów i 

chorób narządu ruchu zapewniających postęp w ortopedii i traumatologii 

Słowa kluczowe: ortopedia, traumatologia, rehabilitacja 

 

 

KRAKOWSKIE TOWARZYSTWO MEDYCZNE 

(http://krakowskietowarzystwomedyczne.pl/) 

Opis: Towarzystwo aktywnie działa na rzecz społeczności lokalnych w zakresie 

ochrony i pomocy zdrowia, przeciwdziałaniu patologiom społecznym, oraz szeroko 

pojętej pomocy społecznej. 

Słowa kluczowe: pomoc społeczna, ochrona zdrowia 

 

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, medycyna, stowarzyszenie 

 

 

POLSKIE TOWARZYSTWO BADANIA BÓLU (http://ptbb.pl/) 

Opis: Towarzystwo organizuje zjazdy, sympozja i spotkania naukowe. Prowadzi 

szkolenia dla lekarzy w zakresie leczenia bólu, współpracuje z pokrewnymi 

towarzystwami, współfinansuje udział członków w konferencjach z zakresu 

medycyny bólu i wydaje kwartalnik „Ból” oraz biuletyny informacyjne. 

Słowa kluczowe: badania, profilaktyka, stowarzyszenie 

 

POLSKIE TOWARZYSTWO ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH (www.ptzs.org.pl/) 

Opis: Stowarzyszenie zrzesza ludzi, których działalność zawodowa ma 

bezpośredni związek z praktyką kontroli zakażeń szpitalnych. Redaguje 

dwumiesięcznik „Zakażenia”. 

Słowa kluczowe: zakażenia szpitalne, stowarzyszenie, szpital 

 

  

http://www.fzp.com.pl/
http://www.ptmk.net/
http://ptbb.pl/
http://www.ptzs.org.pl/
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POLSKIE TOWARZYSTWO ZWALCZANIA CHORÓB ALERGICZNYCH 

(www.ptzca.pl) 

Opis: Cele Towarzystwa to m. in. pomoc w rozwiązywaniu problemów chorych z 

alergią, ich dostępu do leków i leczenia,  specjalistycznego; rozwój oświaty 

zdrowotnej poprzez działalność wydawniczą i spotkania w ramach np. Dni 

Alergii; pomoc w rozwijaniu ruchu pielęgniarek alergologicznych, ich szkolenie; 

organizowanie sympozjów lekarsko-pielęgniarskich; wspieranie rozwoju 

interdyscyplinarnego poradnictwa i lecznictwa alergologicznego. 

Słowa kluczowe: NGO, alergologia, choroby alergologiczne 

 

 

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 

 

 

  

http://www.ptzca.pl/


 

 

49 

EDUKACJA  

 

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANIŁAWA STASZICA W KRAKOWIE  

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

Jednostka 

organizacyjna  
Kierunek studiów Rodzaj studiów www 

WYDZIAŁ 

ELEKTROTECHNIKI, 

AUTOMATYKI, 

INFORMATYKI 

I INŻYNIERII 

BIOMEDYCZNEJ 

 

Inżynieria 

Biomedyczna 

 

I stopnia, II 

stopnia 

www 

Mikroelektronika 

w Technice i 

Medycynie 

I stopnia, II 

stopnia 

Biocybernetyka i 

inżynieria 

biomedyczna 

III stopnia 

WYDZIAŁ FIZYKI I 

INFORMATYKI 

STOSOWANEJ 

Fizyka Medyczna 
I stopnia, II 

stopnia 
www 

WYDZIAŁ INŻYNIERII 

MATERIAŁOWEJ I 

CERAMIKI 

Biomateriały - 

materiały dla 

medycyny 

Studia 

podyplomowe 
www 

 

 

POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W KRAKOWIE 

http://www.pk.edu.pl 

 

Jednostka 

organizacyjna  
Kierunek studiów Rodzaj studiów www 

WYDZIAŁ INŻYNIERII I 

TECHNOLOGII 

CHEMICZNEJ  

Biotechnologia  
I stopnia, II 

stopnia 
www 

WYDZIAŁ 

MECHANICZNY 

Inżynieria 

biomedyczna 
I stopnia www 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.agh.edu.pl/
https://www.eaiib.agh.edu.pl/
http://www.ftj.agh.edu.pl/
http://www.ceramika.agh.edu.pl/pl/
http://www.pk.edu.pl/
http://www.chemia.pk.edu.pl/
http://www.mech.pk.edu.pl/
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UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE 

http://www.uj.edu.pl/ 

 

Jednostka 

organizacyjna  
Kierunek studiów Rodzaj studiów 

www 

WYDZIAŁ 

FARMACEUTYCZNY 

 

Analityka 

medyczna  

Studia jednolite, 

Studia 

podyplomowe 

www 

 

Farmacja Studia jednolite, 

Studia 

doktoranckie 
III stopnia 

Kosmetologia II stopnia 

Badania kliniczne 

produktów 

leczniczych 

Studia 

podyplomowe 

 

Enologia 

Studia 

podyplomowe 

 

Farmacja 

przemysłowa  

Studia 

podyplomowe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYDZIAŁ LEKARSKI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

International PhD 

Studies in 

Medical Sciences 

III stopnia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studia 

doktoranckie 

 

III stopnia 

Lekarski Studia jednolite 

Lekarsko-

dentystyczny  

 

Studia jednolite 

Dietetyka 

I stopnia,  

II stopnia 

 

Badania kliniczne 
Studia 

podyplomowe 

Biostatystyka 
Studia 

podyplomowe 

Geriatria i opieka 

długoterminowa 

Studia 

podyplomowe 

Kontrola zakażeń 

w jednostkach 

opieki zdrowotnej 

Studia 

podyplomowe 

http://www.uj.edu.pl/
http://www.farmacja.cm.uj.edu.pl/
http://www.wl.uj.edu.pl/
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WYDZIAŁ LEKARSKI 

 

 

Medycyna bólu 

Studia 

podyplomowe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www 

 

 

Medycyna 

ekstremalna 

Studia 

podyplomowe 

Neurologopedia 

z elementami 

audiologii i 

foniatrii   

Studia 

podyplomowe 

Podstawy 

psychoterapii 

Studia 

podyplomowe 

Podstawy 

interwencji 

terapeutycznych 

w wieku 

rozwojowym 

 

Studia 

podyplomowe 

Psychogeriatria 
Studia 

podyplomowe 

Psychoonkologia 
Studia 

podyplomowe 

Szczegółowe 

problemy 

psychoterapii  

 

Studia 

podyplomowe 

Żywienie kliniczne 

i opieka 

metaboliczna 

 

Studia 

podyplomowe 

Żywienie w 

zdrowiu i 

chorobie 

Studia 

podyplomowe 

UNIWERSYTECKIE 

CENTRUM 

MEDYCYNY  

WETERYNARYJNEJ 

UJ-UR 

Weterynaria Studia jednolite www 

 

 

 

WYDZIAŁ  

NAUK O ZDROWIU 

 

 

Studia 

doktoranckie 

III stopnia 

 

 

 

 

 

www 

 

 

Elektroradiologia I stopnia 

Inspekcja 

sanitarna 
I stopnia 

Fizjoterapia 
I stopnia,  

II stopnia 

http://www.wl.uj.edu.pl/
http://wet.ur.krakow.pl/
http://www.wnz.cm.uj.edu.pl/
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WYDZIAŁ  

NAUK O ZDROWIU 

 

 

Pielęgniarstwo 
I stopnia,  

II stopnia 

 

 

 

 

 

 

www 

 

 

Położnictwo 
I stopnia,  

II stopnia 

Ratownictwo 

medyczne 
I stopnia 

Zdrowie 

publiczne 

I stopnia, 

II stopnia 

Zarządzanie w 

pielęgniarstwie i 

położnictwie 

Studia 

podyplomowe 

 

Zarządzanie 

jednostkami 

opieki zdrowotnej 

Studia 

podyplomowe 

INSTYTUT ZOOLOGII Neurobiologia 
I stopnia,  

II stopnia 
www 

WYDZIAŁ BIOCHEMII, 

BIOFIZYKI I 

BIOTECHNOLOGII 

Biochemia, 

biofizyka i 

biologia  

 

III stopnia 

 

www 

 

Biochemia 
I stopnia,  

II stopnia 

Biofizyka 

I stopnia,  

II stopnia,  

studia jednolite 

Biotechnologia 
I stopnia,  

II stopnia 

Biotechnologia 

molekularna 

II stopnia,  

studia 

podyplomowe 

Bioinformatyka z 

biofizyką 

stosowaną 

II stopnia 

Biznes w 

biotechnologii 

 

Studia 

podyplomowe 

WYDZIAŁ CHEMII 

Studia 

doktoranckie  

 

III stopnia 

 

 

 

 

 

www 

 

 

 

Biochemia I stopnia 

Chemia 
I stopnia,  

II stopnia 

Chemia 

medyczna 
I stopnia 

http://www.wnz.cm.uj.edu.pl/
http://neuro.iz.uj.edu.pl/pl/
http://www.wbbib.uj.edu.pl/
http://www.chemia.uj.edu.pl/
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WYDZIAŁ FIZYKI, 

ASTRONOMII  

I INFORMATYKI 

STOSOWANEJ 

 

Studia 

doktoranckie: 

Biofizyka 

III stopnia 

www 

 

Biofizyka 

molekularna w 

ramach MSMP 

 

I stopnia,  

II stopnia 

Biofizyka 

molekularna 

I stopnia,  

II stopnia 

 

Zaawansowane 

materiały i 

nanotechnologia 

I stopnia,  

II stopnia 

 

Fizyka medyczna 

w ramach MSMP 

 

II stopnia 

Fizyka medyczna II stopnia 

WYDZIAŁ BIOLOGII I 

NAUK O ZIEMI  

 

Studia 

doktoranckie 
III stopnia 

www 

 

Biologia 

I stopnia, 

II stopnia 

 

Biologia i 

geografia 

I stopnia, 

II stopnia 

 

Biologia sądowa 
Studia 

dyplomowe 

 

 

 

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W 

KRAKOWIE 

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

 

Jednostka 

organizacyjna  
Kierunek studiów Rodzaj studiów www 

WYDZIAŁ 

GEOGRAFICZNO-

BIOLOGICZNY 

Bioinformatyka I stopnia 

www 

 

Biologia I stopnia, II stopnia 

Odnowa 

biologiczna 
II stopnia 

 

  

http://www.fais.uj.edu.pl/
http://www.binoz.uj.edu.pl/
http://www.up.krakow.pl/
http://wgb.up.krakow.pl/
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AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. BRONISŁAWA CZECHA W 

KRAKOWIE 

http://www.awf.krakow.pl/ 

 

Jednostka 

organizacyjna  
Kierunek studiów Rodzaj studiów www 

WYDZIAŁ 

REHABILITACJI 

RUCHOWEJ 

Fizjoterapia 
I stopnia, II 

stopnia 
www 

 

 

 

KRAKOWSKA AKADEMIA IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO 

http://www.ka.edu.pl/ 

 

Jednostka 

organizacyjna  
Kierunek studiów Rodzaj studiów www 

WYDZIAŁ ZDROWIA I 

NAUK MEDYCZNYCH 

 

Kierunek Lekarski Studia jednolite 

www 

 

Dietetyka I stopnia 

Fizjoterapia 

I stopnia, II 

stopnia, 

studia jednolite 

Kosmetologia I stopnia 

Ratownictwo 

medyczne 
I stopnia 

Pielęgniarstwo I stopnia, II stopnia 

Kosmetologia dla 

lekarzy 

Studia 

podyplomowe 

 

 

 

MAŁOPOLSKA WYŻSZA SZKOŁA IM. JÓZEFA DIETLA 

http://dietl.edu.pl 

 

Kierunek studiów Rodzaj studiów 

Kosmetologia  I stopnia, II stopnia 

Dietetyka I stopnia 

Psychodietetyka z elementami neurobiologii Studia podyplomowe 

Nowoczesna kosmetologia w medycynie 

estetycznej 
Studia podyplomowe 

http://www.awf.krakow.pl/
http://wrr.awf.krakow.pl/
http://www.ka.edu.pl/
http://www.ka.edu.pl/lek/
http://dietl.edu.pl/
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Edukacja zdrowotna z elementami 

profilaktyki żywieniowej 
Studia podyplomowe 

 

 

MAŁOPOLSKA WYŻSZA SZKOŁA PROMOCJI ZDROWIA 

https://www.kwspz.pl/ 

 

Kierunek studiów Rodzaj studiów 

Kosmetologia  I stopnia, II stopnia 

Dietetyka I stopnia 

Fizjoterapia I stopnia 

Kosmetologia dla praktykantów I stopnia 

Dietetyka i ekologiczna żywność II stopnia 

Diagnostyka Dietetyczna i Systemy Żywienia Studia podyplomowe 

Diagnostyka i Terapia Manualna Studia podyplomowe 

Dietetyka Studia podyplomowe 

Dietetyka w sporcie i rekreacji Studia podyplomowe 

Komplementarne metody w promocji zdrowia Studia podyplomowe 

Kosmetologia – Medycyna estetyczna dla 

lekarzy 
Studia podyplomowe 

Podologia Studia podyplomowe 

Rehabilitacja Sportowa Studia podyplomowe 

Trener Personalny Studia podyplomowe 

 

 

 

  

https://www.kwspz.pl/
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KLUCZOWE PROJEKTY   
 

Na tle innych polskich regionów, małopolskie instytucje naukowe wykazują dużą 

aktywność naukowo-badawczą. Według danych z I kwartału 2015 r. Małopolska 

zajmowała 2. miejsce w kraju jeżeli chodzi o liczbę zespołów koordynujących 

projekty realizowane w 7. Programie Ramowym Unii Europejskiej. W Małopolsce 

było wówczas 25 takich zespołów, podczas gdy w najwyżej notowanym 

województwie mazowieckim – 93. Podobnie przedstawia się realizacja projektów 

ze wskazywanego programu – Małopolska z liczbą 246 zajmuje 2. miejsce po 

posiadającym blisko czterokrotną przewagę w tym względzie województwie 

mazowieckim1 . 

 

Nazwa projektu: Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego 

Produktów Biotechnologicznych w IBSS BIOMED 

Konsorcjum: IBSS BIOMED S.A., Uniwersytet Jagielloński Collegium 

Medicum 

Opis projektu: Podstawowym celem było utworzenie nowej, 

zorganizowanej jednostki działającej w ramach 

przedsiębiorstwa, tj. Centrum Badawczo-Rozwojowego 

Produktów Biotechnologicznych (zwanego dalej CBR), 

w którym prowadzone są prace badawczo-rozwojowe 

w zakresie biotechnologii, związane z 

opracowywaniem nowych oraz udoskonalaniem 

produktów 

Wartość projektu: 9 896 899,80 PLN  

Dofinansowanie: 4 023 130,00 PLN  

Źródło 

finansowania: 

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 

2007-2013. 

Okres realizacji: 2012-2015 

Strona www https://www.biomed.pl/Firma/Projekty_UE/CBR_PO_IG  

 

  

                                                             
1 Strategia innowacji Małopolski 

https://www.biomed.pl/Firma/Projekty_UE/CBR_PO_IG
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Nazwa projektu: Dziedzinowo zorientowane usługi i zasoby infrastruktury 

PL-Grid dla wspomagania Polskiej Nauki w Europejskiej 

Przestrzeni Badawczej – PLGrid Plus 

Konsorcjum: Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH, 

Interdyscyplinarne Centrum Modelowania 

Matematycznego i Komputerowego w Warszawie, 

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN - Poznańskie Centrum 

Superkomputerowo Sieciowe w Poznaniu, Centrum 

Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci 

Komputerowej w Gdańsku, Wrocławskie Centrum 

Sieciowo-Superkomputerowe we Wrocławiu 

Opis projektu: Projekt PLGrid Plus służy polskim środowiskom naukowym 

umożliwiając szeroką współpracę pomiędzy nimi, a 

także współpracę międzynarodową w zakresie 

działalności w obszarze e-Science. Strona projektu: 

http://www.plgrid.pl 

Wartość projektu: 81 436 209,00 PLN 

Dofinansowanie: 67 990 621,10 PLN 

Źródło finansowania: Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 

Okres realizacji: 2011-2015 

Strona www http://www.plgrid.pl 

 

Nazwa projektu: Nowa Siedziba Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-

Prokocim 

Opis projektu: Zakres obejmuje: zdolność usługowa – 925 łóżek, 

kubatura – 391 709 m3, powierzchnia użytkowa – 109 685 

m2. W skład kompleksu szpitalnego wchodzić będą 

następujące jednostki: Zespół Klinik (Niezabiegowych i 

Zabiegowych), Zespół Operacyjny, Oddział Intensywnej 

Opieki Medycznej, Szpitalny Oddział Ratunkowy, Zespół 

jednodniowej hospitalizacji, Zaplecze dydaktyczne. 

Wartość projektu: 1 230 060 000 zł 

Dofinansowanie:  800 000 tys. zł + 251 034 000 zł = 1 230 060 000 zł 

Źródło finansowania: Program Wieloletni Rady Ministrów pn. „Nowa siedziba 

Szpitala Uniwersyteckiego Kraków – Prokocim” (PW RM) i 

Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM) – projekt 

„Wyposażenie nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego 

Kraków-Prokocim”. 

Okres realizacji 2006-2019 

Strona www http://www.nssu.cm-uj.krakow.pl/ 

 

  

http://www.plgrid.pl/
http://www.nssu.cm-uj.krakow.pl/
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Nazwa projektu: Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w 

Krakowie 

Opis projektu: Poprawa standardów jakości udzielania świadczeń 

zdrowotnych i unowocześnienie infrastruktury poprzez 

przebudowę i rozbudowę szpitala.  

Wartość projektu: 201 361 000 zł 

Dofinansowanie: 201 361 000 zł 

Źródło finansowania: Program Wieloletni Rady Ministrów na lata 2011 – 2016 

„Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w 

Krakowie”. 

Okres realizacji 2011-2016 

Strona www brak 

 

 

Nazwa projektu: Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości 

kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji 

Opis projektu: Celem jest utworzenie Centrum Innowacyjnej Edukacji 

Medycznej (CIEM) UJ CM oraz rozwój innowacyjnych 

metod kształcenia z wykorzystaniem symulacji 

medycznej. Planowane jest przygotowanie bazy 

dydaktycznej dla studentów kierunku lekarskiego, 

lekarsko-dentystycznego oraz pielęgniarstwa i 

położnictwa obejmującej m.in. nowoczesne sale 

symulacji, w których studenci uzyskają umiejętności 

praktyczne niezbędne w późniejszej pracy. 

Wartość projektu: 48 380 976, 3 zł 

Dofinansowanie: 21 380 976,13 zł 

Źródło finansowania: Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-

2020 

Okres realizacji 2016-2018 

Strona www brak 
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Nazwa projektu: Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w 

Szpitalu im. L. Rydygiera w Krakowie wraz z budową 

lądowiska i zakupem aparatury i sprzętu 

Opis projektu: Celem projektu była poprawa bezpieczeństwa 

zdrowotnego mieszkańców aglomeracji krakowskiej, 

upowszechnienie stosowania nowoczesnych, 

wysokospecjalistycznych procedur medycznych, 

zgodnych ze standardami unijnymi i światowymi w 

dziedzinie medycyny ratunkowej oraz integracja ze 

strukturami krajowego systemu ratownictwa 

medycznego. 

Wartość projektu:  9 637 894,20 zł 

Dofinansowanie: 9 637 894,20 zł 

Źródło finansowania: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 

Okres realizacji 2007-2017 

Strona www brak  

 

 

Nazwa projektu: Modernizacja i przebudowa Oddziału Anestezjologii i 

Intensywnej Terapii SPZOZ w Brzesku oraz zakup 

nowoczesnego sprzętu i aparatury medycznej 

Opis projektu: Projekt obejmuje  przebudowę i modernizację Oddziału 

Anestezjologii i Intensywnej Terapii (OAiIT) oraz zakup 

nowoczesnego sprzętu i aparatury medycznej.  

Wartość projektu: 4 001 526,15 zł 

Dofinansowanie: 2 341 260,09 zł 

Źródło finansowania: Małopolski Program Regionalny  

Okres realizacji 2007-2012 

Strona www brak  

 

Nazwa projektu: Modernizacja pomieszczeń Szpitalnego Oddziału 

Ratunkowego i Lądowiska wraz z zakupem nowych 

urządzeń dla Szpitala im. S. Żeromskiego w Krakowie 

Opis projektu: Projekt obejmował przebudowę instalacji, 

wprowadzenie wydzielonego dojazdu karetek i ciągów 

komunikacyjnych dla pieszych oraz dostosowanie 

pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych. W ramach 

realizacji projektu została zakupiona 

wysokospecjalistyczna aparatura medyczna.  

Wartość projektu: 7 558 649,09 zł 

Dofinansowanie: 6 157 445,12 zł 

Źródło finansowania: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 

Okres realizacji 2007-2011 

Strona www brak 
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Nazwa projektu: Pełne dostosowanie Oddziałów Ginekologii Położnictwa 

i Neonatologii Szpitala Powiatowego w Bochni do 

wymogów prawa i szczególnych potrzeb pacjentów 

Opis projektu: Celem projektu było dostosowanie Oddziałów 

Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni 

Szpitala Powiatowego do wymogów fachowych i 

sanitarnych. 

Wartość projektu: 16 628 965.13 zł  

Dofinansowanie: 7 770 715.40 zł 

Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Małopolskiego 

Okres realizacji 2009-2010 

Strona www brak  

 

 

Nazwa projektu: Budowa bloku operacyjnego z trzema salami 

operacyjnymi i niezbędnym zapleczem w Szpitalu 

Powiatowym w Limanowej 

Opis projektu: Obok istniejącego, pięciokondygnacyjnego budynku A 

szpitala powiatowego, powstał II-piętrowy, 

podpiwniczony budynek. Oba obiekty połączone 

zostały parterowym łącznikiem. Równocześnie w 

budynku A dobudowano zewnętrzny dźwig szpitalny 

skomunikowany na poszczególnych piętrach z obecnie 

funkcjonującymi oddziałami i prowadzący do 

wydzielonego łącznika przy bloku operacyjnym. Nowy 

blok składa się z 3 sal operacyjnych oraz sali wybudzeń i 

niezbędnego zaplecza.  Wybudowano również 

kotłownię opalaną biomasą oraz zainstalowano 

kolektory słoneczne jako ekologiczne źródła ciepła. 

Wartość projektu: 16 069 108,00 zł 

Dofinansowanie: 9 186 758,81 zł 

Źródło finansowania: Małopolski Regionalny Program Operacyjny  

Okres realizacji 2009-2010 

Strona www brak 
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Nazwa projektu: Przebudowa pawilonu głównego Szpitala Powiatowego 

w Oświęcimiu dla potrzeb Bloku Operacyjnego i 

Centralnej Sterylizatorni 

Opis projektu: Projekt polega na adaptacji niewykorzystywanych 

obecnie pomieszczeń na parterze i w budynku Pawilonu 

Głównego Szpitala na potrzeby Bloku Operacyjnego 

i Centralnej Sterylizatorni (pod Blokiem Operacyjnym). W 

efekcie zostanie zmodernizowane 995,4m2. powierzchni 

Szpitala. Ponadto Projekt obejmuje zakup 

nowoczesnego sprzętu medycznego (liczba 

zakupionego sprzętu medycznego – 150 szt.), a także 

wyposażenia niezbędne do prawidłowego 

funkcjonowania.  

Wartość projektu: 13 574 416,00 zł 

Dofinansowanie: 8 143 186,00 zł 

Źródło finansowania: Małopolski Regionalny Program Operacyjny 

Okres realizacji 2009-2010 

Strona www brak  

 

 

Nazwa projektu: Centrum Urazowe Medycyny Ratunkowej i Katastrof w 

Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie – Etap I 

Opis projektu: Przedmiotem projektu jest przygotowanie infrastruktury 

technicznej dla utworzenia przez Szpital Uniwersytecki 

w Krakowie ośrodka typu Trauma Center.  

Wartość projektu: 77 520 000 zł 

Dofinansowanie: 62 300 000 zł 

Źródło finansowania: Małopolski Regionalny Program Operacyjny 

Okres realizacji 2011-2013 

Strona www http://www.su.krakow.pl/cumrik  

 

  

Nazwa projektu: Wyposażenie i uruchomienie Centrum Urazowego w 

Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie – Etap II 

Opis projektu: Projekt polegający na wyposażeniu Centrum 

Urazowego w aparaturę i sprzęt medyczny.  

Wartość projektu: 11 388 001,46 zł 

Dofinansowanie: 11 243 000,00 zł 

Źródło finansowania: Programu Infrastruktura i Środowisko  

Okres realizacji 2007-2013 

Strona www http://www.su.krakow.pl/cumrik  

 

  

http://www.su.krakow.pl/cumrik
http://www.su.krakow.pl/cumrik
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Nazwa projektu: Utworzenie Jagiellońskiego Parku i Inkubatora 

Technologii  Life Science – etap I 

Opis projektu: Efektem realizacji projektu było stworzenie 

instytucjonalnych podstaw działania Parku wraz z 

Inkubatorem Technologicznym i wybudowanie oraz 

adaptacja obiektów, w których Park i Inkubator obecnie 

funkcjonują. 

Wartość projektu: 57 845 100,00 zł 

Dofinansowanie: 44 966 700,00 zł 

Źródło finansowania: Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności 

Przedsiębiorstw 

Okres realizacji 2005-2008 

Strona www brak 

 

Nazwa projektu: Rozbudowa Jagiellońskiego Parku i Inkubatora 

Technologii Life Science – etap II 

Opis projektu: Celem było wyposażenie Parku Life Science w 

specjalistyczną aparaturę naukowo-badawczą oraz 

sprzęt laboratoryjny wysokiej klasy, umożliwiające 

podmiotom działającym na terenie Parku prowadzenie 

zaawansowanych prac badawczo-rozwojowych bez 

konieczności ponoszenia znacznych kosztów 

inwestycyjnych. 

Wartość projektu: 171 94 000 000 zł 

Dofinansowanie: 101 34 000 000 zł 

Źródło finansowania: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 

Okres realizacji 2009-2015 

Strona www brak  

 

Nazwa projektu: Małopolskie Centrum Biotechnologii 

Opis projektu: Utworzeniu przez uczelnie Krakowa (UJ i AR) wspólnego 

ośrodka, zcentralizowanego parku naukowo- 

badawczo-rozwojowego, umożliwiającego 

wykonywanie kompleksowych badań na różnych 

poziomach funkcjonowania organizmu, powodującego 

zwiększenie konkurencyjności polskiej myśli 

biotechnologicznej, a także zacieśnienie współpracy 

między sferą badawczo- rozwojową a gospodarką 

Wartość projektu: 91 86 000 000 zł 

Dofinansowanie: 76 36 000 000 zł 

Źródło finansowania:  Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 

Okres realizacji 2007-2014 

Strona www http://www.mcb.uj.edu.pl/  

 

http://www.mcb.uj.edu.pl/
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Nazwa projektu: Rozwój Krakowskiego Centrum Badań i Technologii 

Medycznych 

Opis projektu: Celem było stworzenie infrastruktury umożliwiającej 

kompleksowe udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 

oraz prowadzenie badań naukowych z wykorzystaniem 

nowych technologii. 

Wartość projektu: 74 255 557,77 zł 

Dofinansowanie: 60 941 531,82 zł 

Źródło finansowania: Małopolski Regionalny Program Operacyjny 

Okres realizacji 2007-2014 

Strona www http://www.szpitaljp2.krakow.pl/Rozwoj-Krakowskiego-

Centrum-Badan-i-Technologii-Medycznych.549.0.html  

 

 

Nazwa projektu: Zintegrowane Centrum Specjalistycznej Medycyny 

Ratunkowej 

Opis projektu: Celem było utworzenie na terenie Krakowskiego 

Obszaru Metropolitalnego w pełni profesjonalnego 

centrum w obszarze specjalistycznej medycyny 

ratunkowej o zasięgu regionalnym. Projekt obejmował: 

Budowę budynku E wraz z wyposażeniem: centralna 

izba przyjęć z zapleczem diagnostycznym i 

logistycznym, oddziały łóżkowe, apteka szpitalna; 

przychodnia, recepcja. dwie sale operacyjne oraz 

lotnisko dla śmigłowców; Budowę budynku C – 

stanowiącego niezbędne zaplecze techniczne dla 

funkcjonowania Centrum. 

Wartość projektu: 64 696 436,50 zł 

Dofinansowanie: 54 991 971,02 zł 

Źródło finansowania: Małopolski Regionalny Program Operacyjny 

Okres realizacji 2007-2014 

Strona www http://www.szpitaljp2.krakow.pl/Zintegrowane-

Centrum-Specjalistycznej-Medycyny-

Ratunkowej.622.0.html  

 

 

 

  

http://www.szpitaljp2.krakow.pl/Rozwoj-Krakowskiego-Centrum-Badan-i-Technologii-Medycznych.549.0.html
http://www.szpitaljp2.krakow.pl/Rozwoj-Krakowskiego-Centrum-Badan-i-Technologii-Medycznych.549.0.html
http://www.szpitaljp2.krakow.pl/Zintegrowane-Centrum-Specjalistycznej-Medycyny-Ratunkowej.622.0.html
http://www.szpitaljp2.krakow.pl/Zintegrowane-Centrum-Specjalistycznej-Medycyny-Ratunkowej.622.0.html
http://www.szpitaljp2.krakow.pl/Zintegrowane-Centrum-Specjalistycznej-Medycyny-Ratunkowej.622.0.html
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Nazwa projektu: Centrum Urazowe Medycyny Ratunkowej i Katastrof w 

Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie - Etap I 

Opis projektu: W ramach inwestycji stworzono  infrastrukturę 

techniczną wraz z wyposażeniem Szpitalnego Oddziału 

Ratunkowego dla utworzenia w Krakowie ośrodka typu 

Trauma Center, spełniającego standardy 

obowiązujące w krajach UE oraz wymogi ustawy 

o ratownictwie medycznym. 

Wartość projektu: 77 518 891.26 zł 

Dofinansowanie: 62 324 951.00 zł 

Źródło finansowania: Małopolski Regionalny Program Operacyjny 

Okres realizacji 2011-2013 

Strona www http://www.su.krakow.pl/cumrik  

 

 

Nazwa projektu: Nazwa projektu: Biotechnologia molekularna dla 

zdrowia 

Opis projektu: Opis projektu: Projekt modernizacji Wydziału Biochemii, 

Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w 

Krakowie. W ramach utworzono 7 pracowni 

badawczych uzupełniających istniejącą infrastrukturę 

naukową. Powstały laboratoria, w których prowadzone 

są prace w zakresie m.in. proteomiki, biofizyki komórki, 

immunologii, wirusologii i hodowli tkankowych. 

Ponadto, w ramach projektu powstała nowocześnie 

wyposażona zwierzętarnia, pozwalająca na hodowlę i 

badania wielu rodzajów zwierząt laboratoryjnych.  

Wartość projektu: Wartość projektu: 28 830 757,00 zł 

Dofinansowanie: Wysokość dofinansowania: 28 197 842,44 zł 

Źródło finansowania: Program: Program Operacyjny Innowacyjna 

Gospodarka 

Okres realizacji Realizacja: 2009-2012 

Strona www http://bmz.wbbib.uj.edu.pl/  

 

  

http://www.su.krakow.pl/cumrik
http://bmz.wbbib.uj.edu.pl/
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Nazwa projektu: Nazwa projektu: Wdrożenie innowacyjnego zespołu 

produkcyjno-usługowego w sektorze usług 

medycznych 

Opis projektu: Opis projektu: Projekt realizowany na terenie 5 

Wojskowego Szpitala wraz z Polikliniką w Krakowie i 

polegał na utworzeniu centrum diagnostyki obrazowej 

wyposażonego w skaner PET-TK i skaner rezonansu 

magnetycznego oraz ośrodka produkcji 

radiofarmaceutyków przy wykorzystaniu cyklotronu i 

Laboratorium Radiochemicznego. 

Wartość projektu: Wartość projektu: 56 234 154,12 zł 

Dofinansowanie: Wysokość dofinansowania: 26 617 709,40 zł 

Źródło finansowania: Program: Program Operacyjny Innowacyjna 

Gospodarka  

Okres realizacji Realizacja: 2009-2014 

Strona www http://voxel.pl/opis-projektu  

 

 

Nazwa projektu: Nazwa projektu: Laboratorium obrazowania 

spektroskopowego dla potrzeb radiobiologii, terapii i 

badania układów złożonych 

Opis projektu: Opis projektu: Utworzono laboratorium, będące 

nowoczesnym ośrodkiem powalającym na prowadzenie 

badań wpływu promieniowania jonizującego na 

organizmy żywe oraz m.in. zapleczem naukowym 

Centrum Cyklotronowego Bronowice. Prowadzone są 

badania metodami fizyki dla potrzeb zwalczania chorób 

nowotworowych oraz innych patologii poprzez 

obrazowanie spektroskopowe układów tkankowych, 

komórkowych (badając wewnętrzną strukturę komórek, 

organizację cytoszkieletu, własności mechaniczne i 

biochemiczne) oraz badania na poziomie 

molekularnym. 

Wartość projektu: Wartość projektu: 11 803 000,00 zł 

Dofinansowanie: Wysokość dofinansowania: 10 032 550,00 zł 

Źródło finansowania: Program: Małopolski Regionalny Program Operacyjny 

Okres realizacji Realizacja: 2007-2013 

Strona www https://los.ifj.edu.pl/  

 

  

http://voxel.pl/opis-projektu
https://los.ifj.edu.pl/
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Nazwa projektu: Nazwa projektu: Rozbudowa, dywersyfikacja produkcji 

oraz zmiana całościowego procesu produkcyjnego 

Laboratorium Kosmetyków Naturalnych Farmona Spółka 

z o.o. poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnych 

produktów oraz budowę nowoczesnej fabryki 

kosmetyków nowej generacji 

Opis projektu: Wartość projektu: 17 080 000,00 zł 

Wartość projektu: Wysokość dofinansowania: 7 027 363,10 zł 

Dofinansowanie: Program: Program Operacyjny Innowacyjna 

Gospodarka 

Źródło finansowania: Opis projektu: Celem projektu była rozbudowa 

i modernizacja Zakładu Produkcyjnego w Wysokiej koło 

Rabki. Przedsiębiorstwo wzbogaciło się o nowoczesny 

park maszynowy, a pracownie laboratorium Działu 

Badawczo-Rozwojowego, Mikrobiologii i  Działu Kontroli 

Jakości, wyposażone zostały w sprzęt najnowszej 

generacji. Dzięki temu do produkcji kosmetyków zaczęto 

wykorzystywać nowe składniki roślinne. 

Okres realizacji Realizacja: 2008-2012 

Strona www brak 

 

  



 

 

67 

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA BRANŻOWE  

 

  

NAZWA 

WYDARZENIA 
ORGANIZATOR TERMIN 

EUROBIOTECH 

Targi w Krakowie     

ul. Galicyjska 9 31-586 Kraków 

http://www.eurobiotech.krakow.pl 

Wrzesień 

KRAKDENT 

Targi w Krakowie     

ul. Galicyjska 9 31-586 Kraków 

http://krakdent.pl/ 

Marzec 

TARGI SENIORA 

Targi w Krakowie     

ul. Galicyjska 9 31-586 Kraków 

http://targiseniora.krakow.pl/ 

Październik 

LIFESCIENCE 

OPEN SPACE 

Klaster Life Science Kraków Foundation 

ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków 

http://www.lifescience.pl 

Październik 

CENTRAL 

EUROPEAN LIFE 

SCIENCE 

INVESTMENT 

CONFERENCE 

Life Science Business Consulting Sp z. o.o.  

ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków 

http://www.lsbc.pl/ 

 

Październik 

MAŁOPOLSKI 

FESTIWAL 

INNOWACJI 

Urząd Marszałkowski Województwa 

Małopolskiego  

ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków 

http://www.festiwalinnowacji.malopolska.pl 

Maj 

TYDZIEŃ MÓZGU 

Polskie Towarzystwo Przyrodników im. 

Kopernika 

ul. Podwale ½ 31-118 Kraków 

http://www.ptpk.org/tydzien_mozgu.html 

Marzec 

CYKL 

KONFERENCJI 

MEDYCZNYCH 

DLA LEKARZY 

Medycyna Praktyczna Sp. z o.o. 

Cholerzyn 445 

32-060 Liszki 

http://szkolenia.mp.pl 

Cały rok 

 

 

 

 

  

 

http://www.eurobiotech.krakow.pl/
http://krakdent.pl/
http://targiseniora.krakow.pl/
http://www.lifescience.pl/
http://www.lsbc.pl/
http://www.festiwalinnowacji.malopolska.pl/
http://www.ptpk.org/tydzien_mozgu.html
http://szkolenia.mp.pl/


 

 

68 

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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