
Charakterystyka profilu działalności wybranych instytucji, z którymi 
Politechnika Poznańska/Wydział Technologii Chemicznej/Technologia 

Chemiczna -  współpracuje przy realizacji praktyk zawodowych. 
 

Współpraca na podstawie porozumień: 

 

1. Alligator Polska Sp. z o.o. - producent zaworów dla przemysłu motoryzacyjnego. 

2. AQUANET S.A. - przedsiębiorstwo wodociągowe w Poznaniu. 

3. Ardagh Glass S.A. - liderem w produkcji opakowań metalowych i szklanych dla większości 

wiodących marek rynku spożywczego i farmaceutycznego. 

4. Biofarm Sp. z o.o. - polski producent leków neurologicznych, kardiologicznych i internistycznych. 

5. Dramers S.A. - producent kosmetyków zapachowych, do stylizacji włosów, a także chemii 

gospodarczej. 

6. EKOLAB Sp. z o.o. - Świadczy szeroki wachlarz usług pomiarowych i analitycznych z zakresu 

ochrony środowiska, środowiska pracy, czystości pomieszczeń, wentylacji, akustyki budowlanej. 

7. EXIDE Technologies - jest liderem na rynku akumulatorów, a wytwarzane w 33 fabrykach 

produkty tej marki sprzedawane są w ponad 80 krajach. 

8. Foliarex Sp. z o. o. w Słubicach - producent folii budowlanych, ogrodniczych oraz 

opakowaniowych jak również geowłóknin i geosyntetyków. 

9. Gestamp Polska Sp. z o.o. - projektowanie, opracowywanie i produkcja części oraz zespołów 

metalowych dla przemysłu motoryzacyjnego. 

10. Hilding Anders Polska Sp. z o.o. - producent materacy. 

11. Ikano Industry Sp. z o.o. – międzynarodowy producent materacy. 

12. Inoutic / Deceuninck Sp. z o.o. - rozwiązania dla zrównoważonego budownictwa o jak 

najmniejszym wpływie na środowisko. Producent wysokiej jakości systemu do okien i drzwi PVC 

oraz systemu tarasowego, elewacyjnego i ogrodzeniowego z opatentowanego materiału 

kompozytowego Twinson. 

13. Lisner Poznań Sp. z o.o. Sp. k. - spółka z siedzibą w Poznaniu, produkująca przetwory rybne, w 

szczególności na bazie śledzi, a także pasty i sałatki. 

14. Luvena S.A. - producent nawozów rolnicznych i ogrodnicznych w tym do trawników oraz 

iglaków. W ofercie także produkty do impregnacji drewna. 

15. MAHLE Polska Sp. z o.o. - zajmuje się technologią napędów, elementów chłodzenia i 

klimatyzacji oraz filtracji, zarówno w pojazdach z silnikami spalinowymi jak i elektrycznymi. 

16. Malta-Decor Sp. z o.o. - jednym z największych producentów papieru dekoracyjnego w Europie i 

jednocześnie jedynym tego rodzaju w tej części naszego kontynentu. 



17. Michał Mierzwa EmiChem P.P. - producent środków utrzymania czystości dla gospodarstw 

domowych, motoryzacji i przemysłu. 

18. Mondelez Polska Production Sp. z o.o.  - koncern spożywczy zajmujący się wytwarzaniem 

produktów żywnościowych i napojów 

19. O-I Poland S.A. – największy producent opakowań szklanych. 

20. Panasonic Energy Poland S.A. – producent baterii cynkowo-węglowych i alkalicznych. 

21. Pekabex - wiodący wytwórca konstrukcji prefabrykowanych w Polsce. Produkuje elementy 

zbrojone tradycyjnie oraz nowoczesne elementy strunobetonowe wykorzystywane w 

budownictwie wielkokubaturowym, inżynieryjnym, a także na potrzeby projektów nietypowych. 

22. Phytopharm Klęka S.A. – firma farmaceutyczna wytwarzającą substancje czynne oraz ekstrakty 

roślinne do produkcji leków i suplementów diety, także gotowe produkty, tworzone przede 

wszystkim w oparciu o składniki pochodzenia naturalnego. 

23. PROMAG S.A. - producent i integrator kompleksowego wyposażenia magazynowego wspiera 

swoich Klientów od ponad 35 lat na każdym etapie funkcjonowania przedsiębiorstwa w zakresie 

logistyki wewnętrznej. 

24. Reka Rubber Polska Sp. z o.o. - lider na rynku europejskim w produkcji produktów gumowych 

oraz węży gumowych i silikonowych. 

25. Ruukki Polska sp. z o.o. - produkty i usługi dla budownictwa, dachy, rynny, płyty warstwowe, 

konstrukcje stalowe i okładziny elewacyjne. 

26. Schlösser Heiztechnik Gruppe Polska Sp. z o.o. Sp. k. - producent głowic termostatycznych 

i armatury do grzejników. 

27. STEICO Sp. z o.o. - producent materiałów budowlanych przyjaznych środowisku. Lider wśród 

materiałów izolacyjnych z włókna drzewnego. 

28. Stockmeier Chemia Sp. z o.o. sp.k. - działa w obszarze produkcji, dystrybucji i usługodawstwa w 

ramach sektora chemicznego. Produkuje ponad 26 000 produktów, które sprzedaje do ponad 30 

000 klientów na całym świecie. 

29. Unilever Polska S.A. - jednen ze światowych liderów w branży towarów konsumpcyjnych. 

Produkuje i sprzedaje około 400 marek w ponad 190 krajach. 

30. Wavin Polska S.A. - lider w produkcji systemów instalacyjnych z tworzyw sztucznych dla 

budownictwa mieszkaniowego, komercyjnego i infrastrukturalnego 

31. Zakłady Chemiczne Police S.A. - Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. od ponad 50 lat 

jest największym producentem nawozów wieloskładnikowych w kraju. 

32. Zakłady Chemiczne UNIA Spółdzielnia Pracy - to producent chemii gospodarczej, który 

dostarcza najwyższej jakości środków czystości. 



33. Zakłady Tłuszczowe Kruszwica S.A. - największy w Polsce i jeden z największych w Europie 

Środkowej przetwórca nasion oleistych i producent tłuszczów roślinnych. 

34. ZOBAL Zakład Obróbki Aluminium - Działalność firmy obejmuje trzy obszary aktywności. 

Podstawowym jest produkcja wysokiej jakości akcesoriów do mebli z aluminium. W ofercie 

znajdziecie Państwo ponad dwadzieścia wzorów frontów do mebli z profili aluminiowych 

uzupełnionych szeroką gamą szkła ornamentowego, kolorowego oraz szkła z grafiką. 

 

 
Współpraca na podstawie umów trójstronnych: 
 

1. Amica S.A. - to największy polski producent sprzętu AGD. Od ponad 70 lat urządzenia pomagają 

w codziennych kuchennych obowiązkach tysiącom osób nie tylko w Polsce, ale również w innych 

krajach Europy. 

2. Centrum Badań Jakości Sp. z o.o. - jest jednym z największych laboratoriów badawczych 

w kraju, które świadczy kompleksowe usługi w zakresie wykonywania różnorodnych 

badań, analiz i pomiarów fizyko-chemicznych, mikrobiologicznych, z uwzględnieniem 

poboru i przygotowania próbek, wykonania badań oraz opracowania wyników. 

3. Inowrocławskie Kopalnie Soli "Solino" S.A. - Polska spółka akcyjna w składzie Grupy Orlen z 

siedzibą w Inowrocławiu, w województwie kujawsko-pomorskim, dysponująca dwiema czynnymi 

kopalniami soli kamiennej w kraju. 

4. Instytut Dendrologii PAN - jest placówką naukową Polskiej Akademii Nauk. Prowadzi badania w 

zakresie nauk biologicznych, ma uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk 

biologicznych w dyscyplinie biologia.  W skład Instytutu wchodzi 13 pracowni naukowych oraz 

Laboratorium Analiz Mineralnych wyposażone w sprzęt przeznaczony do analiz pierwiastków. 

Biblioteka Instytutu specjalizuje się w gromadzeniu specjalistycznej literatury botaniczno-leśnej. 

5. LEK-AM Sp. z o.o. - jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się firm farmaceutycznych na 

polskim rynku. 

6. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska we Wrześni - producent twarogów, mleka, śmietany,  masła 

i napojów mlecznych jak również mleka w proszku. 

7. Poli-Eco Tworzywa Sztuczne Sp. z o.o. - jest jednym z największych europejskich producentów 

wyrobów wykończeniowych z PVC. Istnieje już ponad 25 lat stale umacniając swoją pozycję na 

rynku. 

8. Polska Woda Sp. z o.o. - istnieje na polskim rynku od 2001 roku i jest częścią włoskiej grupy 

Aqua Minerale San Benedetto. Zlokalizowana w miejscowości Aleksandria koło Ozorkowa, w 



otulinie lasów łęczyckich, czerpie źródlaną wodę ze źródeł głębinowych o doskonałej izolacji i 

krystalicznej czystości. 

9. Procosmetica Sp. z o.o. Sp.k. - profesjonalne laboratorium swoim zakresem obejmujące 

kompleksową usługę tworzenia kosmetyków zgodnie z indywidualnymi oczekiwaniami klientów. 

10. Spółdzielnia Mleczarska w Gostyniu - zakład wyposażony jest w nowoczesne linie do produkcji 

mleka zagęszczonego niesłodzonego i słodzonego w opakowaniach kartonowych i puszkach, 

mleka zagęszczonego niesłodzonego light, mleka smakowego w tubach, śmietanek UHT, mleka 

UHT, masła, mleka w proszku odtłuszczonego granulowanego oraz całej gamy wyrobów 

świeżych. 

11. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu - nadzoruje i kieruje działania 

mające na celu dobro i zdrowie publiczne obywateli. Jej zadaniem jest minimalizowanie skutków 

zdarzeń niekorzystnie wpływających na życie Polaków – informuje, aktywizuje i edukuje. 

12. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska - do jego działań należy: kontrola przestrzegania 

przepisów o ochronie środowiska i racjonalnym użytkowaniu zasobów przyrody, kontrola 

eksploatacji instalacji i urządzeń chroniących środowisko przed zanieczyszczeniem, inne 

dotyczące ochrony środowiska. 

13. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów Konin S.A. - Zespół czterech elektrowni cieplnych 

opalanych węglem brunatnym w rejonie Konina, dostarczających około 8,5 procent mocy 

krajowej wynoszącej 2512 MW[2]. W skład zespołu wchodzą następujące obiekty:  

- Elektrownia Pątnów I w Koninie, 

- Elektrownia Adamów w Turku, 

- Elektrownia Konin w Koninie, 

- Elektrownia Pątnów II w Koninie. 

 

 

 


