
Nazwa Firmy branża, zakres działalności

Can-Pack S.A. producent opakowań

HUGART Sp. Z o.o.
obrabiarki CNC, kontrola jakości, badania własciwości 

mechaniczno-technologicznych

Zespół Elektrowni Wodnych 

NIEDZICA S.A.

planowanie generacji energii elektrycznej, obsługa 

informatyczna, oze

HERZ Armatura i Systemy 

Grzewcze

odnawialne źródła energii-kotły, biopaliwa, systemy 

solarne, projektowanie instalacji wodnych grzewczych 

i chłodzących

Quantum Software S.A. obsługa informatyczna-firma IT

Instytut Zaawansowanych 

Technologii Wytwarzania

Technologia wytwarzania, badania ceramicznych 

materiałów narzędziowych

Stalprodukt Wamech             Sp. 

z o.o.
baza materiałowa, dokumentacja techniczna

Centermed Sp. z o.o. dział IT, konfiguracja sieci telefonicznej

Royal Team Ewa Wołkow-

Kucharska

baza danych, programy kalkulacyjne,prefabrykacja 

profilii aluminiowych

OPCOM GRUPA ESKADRA Sp. 

z o.o.
obsługa techniczna, konfiguracja systemów

S.C."FERMAG" w Chrzanowie
produkcja magnesów ferrytowych izopropylowych i ich 

kontroli

VALEO Autosystemy Sp. z o.o. 

Skawina

produkcja, technologia produkcji, zarządzanie 

jakością, gospodarka magazynowa

Fabryka Narzędzi "KUŹNIA" 

S.A. Sułkowice

tworzenie kart technologicznych, instrukcji obróbki, 

obsługa inf.-CAD/CAM/CAE

ROBOTEC Piotr Przydatek serwisowanie i przeglądy robotów firmy FANUC 

"KRAKODLEW"S.A.
laboratorium mas formierskich, dział zaopatrzenia, 

wydział formierni

ZETO S.A. Tarnów,  Zespół 

Efektywnych Technik 

Obliczeniowych

diagnoza i naprawa sprzętu komputerowego, 

administracja sieci, stron

Instytut Odlewnictwa

kompozyty metalowe, młyn wysokoenergetyczny-

preparatyka,badania właściwości 

wytrzymałościowych, badania mikroskopowe i 

nieniszczące

Alpha Technology
Odlewanie ciśnieniowe, zapoznanie się z produkcją i 

przygotowywaniem gotowego wyrobu odlewanego  



F.H.U.P."GREMIX 2"-Odlewnia 

Żeliwa, Oświęcim

technologia formowania i odlewania metali, obróbka 

cieplna

Unico Software sp. z o.o. INFORMATYCZNE SYSTEMY PRZEMYSŁOWE 

ABB IT sp.z o.o.
implementacja programu ECS w fabryce, 

kompleksowa obsługa systemu VSM ABB

BBZ Polska s.c. projekty graficzne, techniki druku

Datacomp Sp. Z o.o.
obsługa informatyczna, oprogramowanie inzynierskie, 

Druk 3D

Comarch innowacje technologiczne, oprogramowanie

Okręgowy Urząd Miar w 

Krakowie
pomiary

DELPHI POLAND S.A. badania technicze wiazek samochodowych

Elektromontaż Kraków S.A. serwisowanie sprzetu, obsluga informatyczna

Sabre Polska Sp. Z o.o.
analiza systemów biznesowych, automatyzacja 

systemów informatycznych

Veneo Sp. z o.o. grafika, reklama,social media

IBM Polska inzynier ds. oprogramowania

DASL SYSTEMS usługi IT

InnoLight sp. Z o.o.
elektronika, oprogramowanie, Producent oświetlenia 

w technologii LED

Saypromotion sp. Z o.o. oprogramowanie komputerowe

Instytut Fizyki Jadrowej PAN
badania naukowe, tomografia magnetyczno-

rezonansowa, obsluga informatyczna

Frezwid sp.j., Skawina obróbka skrawaniem, cnc

Solidexpert Polska sp z o o szkolenia Solidworks

Miejskie Przedsiebiorstwo 

Komunikacyjne SA w Krakowie

mechatronika, rozwiazania informatyczne w 

pojazdach

Bibus Menos sp z o o, Gdańsk wytwarzanie, druk 3D

SKK SA
mechatronika, rozwiazania informatyczne, elektronika, 

wydruk i projektowanie

Netia s.a. obsługa informatyczna, programy graficzne



streamsoft Krakow sp z o o systemy zarzadzania produkcja

Innerco sp z o o technika odlewnicza, kompozyty

Neocast 
technika odlewnicza, profile magnezowe, 

prototypowanie

WBSI Wojciech Baran Systemy 

Informatyczne
systemy informatyczne

Elbit firma innowacyjno-

wdrozeniowa, Koszyce Wielkie 

k.Tarnowa

innowacyjne rozwiazania techniczne, elektronika i 

programowanie

PerioCare-specjalistyczne 

centrum stomatologiczne

nowoczesne rozwiazania stomatologiczne, materialy i 

technologie, laser

Viessmann sp z o o 
nowoczesne metody przetwarzania i wytwarzania 

energii, oze

Komex B. Kowalcze J.Malina, 

Pcim

metaloplastyka, ciecie laserem, banery i stojaki 

reklamowe

Kopalnia Soli "Wieliczka" obsługa informatyczna

Quadrostom narzedzia oraz materiały stomatologiczne

Andrychowska Fabryka Maszyn 

sa
obrabiarki CNC

Specodlew, Skawina odlewnictwo, projektowanie

Metalodlew odlewnictwo, obróbka mechaniczna

Nowoczesne Centrum 

Technologi Informatycznych, 

Wieliczka

obsługa informatyczna, serwis, tworzenie stron, e-

marketing

Oknoplast sp z o o, Podłęże
producent okien, rozwiazania technologiczne, 

projektowanie

Vergo projekt, Myślenice
projekty konstrukcyjne, konstrukcje stalowe, 

żelbetowe, projekty warsztatowe oraz budowlane


