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(do 240 znaków)

1
ARTE WIELOBRANŻOWA SPÓŁDZIELNIA 

SOCJALNA
21917268 882 211 73 82 spółdzielnia socjalna 535 342 279 biuro@arte.bielawa.pl BIELAWA NOWOBIELAWSKA 5 58-260 BIELAWA dolnośląskie www.arte.bielawa.pl 2018-06-11 2019-12-11 1. budownictwo 2. dom i ogród

14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej

Prowadzenie zakładu produkującego meble na wymiar, budowa drewnianych domków, 

usługi budowlane, pielęgnacja zieleni, sprzatanie pomieszczeń biurowych, zdobnictwo 

ceramiki oraz produkcja gadżetów i nadrukami na nich.

2 BIG BAG PRODUKCJA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA 22379442 8842750289 spółdzielnia socjalna 748 506 749 bigbagprodukcja@interia.pl ŚMIAŁOWICE ŚMIAŁOWICE 19G 58-124 MARCINOWICE dolnośląskie brak 2018-06-11 2019-12-10
11. pozostała produkcja i 

przemysł

Produkcja worków wielkogabarytowych typu BIG BAG służących do przechowywania i 

transportu produktów z różnych gałęzi przemysłu

3 BUDRENT SP. Z O.O. 369914889 6912536650 spółka non profit (sp. z o.o.) 500 376 095 gklegnica@interia.pl LEGNICA UL. GLIWICKA 6 59-220 LEGNICA dolnośląskie brak 2018-07-06 2020-01-05 1. budownictwo

Działalność polega na  wyposażeniu sprzętu budowlanego, pracach ziemnych z usługą 

koparki, wykonywaniu usług budowlanych  tj. prace ziemne, montaż instalacji elektrycznych, 

sanitarnych, oraz prac ogólnobudowlanych

4 DOMBUD SP. Z O.O. 368497076 6912530073 spółka non profit (sp. z o.o.) 697 692 236 kajbtor@poczta.onet.pl LEGNICA PĄTNÓW LEGNICKI 57 59-216 KUNICE dolnośląskie brak 2018-07-25 2020-01-24 1. budownictwo Usługi budowlane oraz w zakresie kompleksowego wykończenia wnętrz i remontów

5 FOLWARK I STAJNIA OSIEK SP. Z O.O. 368097833 6922515081 spółka non profit (sp. z o.o.) 605 447 440 marzena-krauz@wp.pl OSIEK
OSIEK, UL.ŚW. 

KATARZYNY 30A
59-300 LUBIN dolnośląskie brak 2018-07-22 2020-01-21 3. edukacja i kultura

12. rekreacja, turystyka i 

zakwaterowanie

Prowadzenie ośrodka rekreacyjno-edukacyjnego. Nauka jazdy konnej, organizacja urodzin w 

stajni, warsztatów ekologicznych, imprez plenerowych

6 FUNDACJA "ŚWIADOMI" 381031531 8943131659 fundacja 570 837 272 info@fundacjaswiadomi.pl WROCŁAW UL. BIAŁOWIESKA 3/7A 54-234 WROCŁAW dolnośląskie www.fundacjaswiadomi.pl 2019-04-04 2020-10-03 3. edukacja i kultura 6. handel i pozostałe usługi

Psychoedukacja dzieci, młodzieży i ich opiekunów. Fundacja posiada gabinety w których 

oferuje porady psychologów, psychoterapeutów, dietetyków. Organizuje też szkolenia z 

tematyki psychoedukacji, zdrowego żywienia i warsztaty fotograficzne.

7 FUNDACJA ARASHI 369884540 6912536549 fundacja 607 897 762 arashilegnica@gmail.com LEGNICA LOTNICZA 30/4 59-220 LEGNICA dolnośląskie brak 2018-07-18 2020-01-17 3. edukacja i kultura
12. rekreacja, turystyka i 

zakwaterowanie
18. zdrowie i uroda Prowadzenie zajęć karate dla różnych grup wiekowych

8 FUNDACJA CZARODZIEJSKA GÓRA 231201550 6112510407 fundacja 606 232 595
czarodzieje@gmail.com

konczalewa@gmail.com

JANOWICE 

WIELKIE
MNISZKÓW 31 58-520 JANOWICE WIELKIE dolnośląskie http://czarodziejskagora.eu/ 2018-06-20 2019-12-19 18. zdrowie i uroda

14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej
3. edukacja i kultura

Fundacja od ponad 13 lat realizuje programy edukacyjne z elementami profilaktyki 

zdrowotnej dla grup społecznie wykluczonych – młodzież lecząca się z uzależnień, dzieci i 

dorośli z autyzmem, młodzież z instytucji opieki zastępczej oraz ośrodków terapeutycznych

9 FUNDACJA ECOLOG 366995261 6112778328 fundacja  790 895 650 ecologjg@gmail.com JELENIA GÓRA
ALEJA WOJSKA 

POLSKIEGO 41/5
58-500 JELENIA GÓRA dolnośląskie

https://web.facebook.com/

Ecolog-Drewna-Kominkowe-

810276502478189/?_rdc=1

&_rdr 

2018-06-20 2019-12-19
11. pozostała produkcja i 

przemysł

14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej
2. dom i ogród

Działalność w zakresie produkcji i sprzedaży drewna kominkowego oraz działania na rzecz 

optymalizacji regionalnego systemu ochrony przyrody i krajobrazu.  Zatrudnia osoby 

zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

10
FUNDACJA INICJATYW DLA WSZYSTKICH 

POKOLEŃ "NAPRZECIW"
380209257 6112795338 fundacja 512 227 338 Zbyszekmusial1@gmail.com JELENIA GÓRA

UL. LEONA 

WYCZÓŁKOWSKIEGO 

17

58-500 JELENIA GÓRA dolnośląskie brak 2018-09-19 2020-03-18
14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej
17. usługi socjalne

Działanie na rzecz osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy, w tym niepełnosprawnych w 

obszarze przygotowania do wykonywania pracy zawodowej, zdobywania doświadczenia oraz 

kwalifikacji zawodowych, zatrudnienia, wspomagania w zatrudnieniu.

11 FUNDACJA KREATOR 366061334 9731034573 fundacja 518 146 884 fundacjakreator@gmail.com PISARZOWICE PISARZOWICE 127 A 59-800 LUBAŃ dolnośląskie brak 2018-06-20 2019-12-19
13. rolnictwo, leśnictwo, 

łowiectwo, rybactwo

11. pozostała produkcja i 

przemysł

Obróbka drewna tartacznego, usługi przecierania drewna oraz produkowanie z drewnianych 

kłód gotowych produktów takich jak deski i belki.

12 FUNDACJA KROPELKA POTU 366441367 6112773868 fundacja 604349157 fiszerterapia@wp.pl
SZKLARSKA 

PORĘBA

UL. FRANCISZKAŃSKA, 

NR 23A
58-580 SZKLARSKA PORĘBA dolnośląskie brak 2018-12-03 2020-06-02 18. zdrowie i uroda 3. edukacja i kultura

Rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych w ramach turnusów stacjonarnych.

Rehabilitacja psychosomatyczna  będzie połączona z turystyką społeczną oraz polityką 

rodzinną

13 FUNDACJA MAGIC ROOM 391048937 6912309196 fundacja 600227515 fundacjamagicroom@gmail.com JELENIA GÓRA

UL. STANISŁAWA 

WYSPIAŃSKIEGO, NR 

87

58-500 JELENIA GÓRA dolnośląskie brak 2018-12-01 2020-05-31 9. produkcja mebli
11. pozostała produkcja i 

przemysł

Tworzenie niepowtarzalnych meblowych produktów drewnianych oraz ich sprzedaż na 

terenie Polski i Europy. 

14 FUNDACJA NORPAL 369382234 6912534088 fundacja 76 72188 99 norbert@norpal.pl LEGNICA UL. ZŁOTORYJSKA 65/3 59-220 LEGNICA dolnośląskie http://norpal.pl/ 2018-06-21 2019-12-20 3. edukacja i kultura
14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej

Organizacja wydarzeń (konferencje, koncerty, wyjazdy integracyjne); Zarządzanie projektami 

(CSR – społeczna odpowiedzialność biznesu, prowadzenie projektów społecznych); 

Konsulting (doradztwo w zakresie CSR, zakładania organizacji NGO)

15 FUNDACJA OGRODY KARKONOSZY 367360435 6112780443 fundacja 509 843 069 rehmed13@o2.pl PRZESIEKA
UL. BRZOZOWE 

WZGÓRZE 6
58-562 PODGÓRZYN dolnośląskie brak 2018-06-20 2019-12-19 15. usługi komunalne

13. rolnictwo, leśnictwo, 

łowiectwo, rybactwo
2. dom i ogród

Działalność polegająca na świadczeniu usług dla osób prywatnych, firm i samorządów tj.: 

usługi pielęgnacji ogrodów i terenów zielonych, wykaszanie poboczy dróg , zimowe 

utrzymanie dróg i parkingów. 

16 FUNDACJA ŚW. AGNIESZKI 381237600 6161565673 fundacja 795700373 steplewskaagnieszka@gmail.com LWÓWEK ŚLĄSKI UL. ŻYTNIA, NR 2 59-600 LWÓWEK ŚLĄSKI dolnośląskie brak 2018-12-31 2020-06-30 3. edukacja i kultura 17. usługi socjalne
Działaność usługowa w zakresie opieki i edukacji dzieci od 1-go roku życia do lat 3 "Klub 

Malucha" oraz aktywne działanie na rzecz osób wykluczonych społecznie. 

17 FUNDACJA ŚW. KRZYSZTOFA 369585670 6161564633 fundacja 602600587 K.Krzyk@op.pl LWÓWEK ŚLĄSKI UL. KOŚCIELNA, NR 27 59-600 LWÓWEK ŚLĄSKI dolnośląskie brak 2018-12-06 2020-06-05 5. gastronomia
10. produkcja i przetwórstwo 

żywności
3. edukacja i kultura

Przedsiębiorstwo posiada kompleks, na który składa się część udostępniająca noclegi -  

wstępnie w standardzie hostelowym, do tego kuchnia żywienia zbiorowego zdolna obsłużyć 

gości hotelu oraz catering wydawany na zewnątrz. Jest to działalność usługowa i produkcja 

żywności. 

18 FUNDACJA TEATR AVATAR 21459446 6912478964 fundacja 509 696 219 biuro@teatravatar.pl LEGNICA UL. ŚW. PIOTRA 14 59-220 LEGNICA dolnośląskie http://teatravatar.pl/ 2018-06-14 2019-12-13 3. edukacja i kultura
14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej

Oprawa artystyczna wydarzeń: akrobatyka, teatr ognia, taniec, body painting, uv show, 

animacje,  bajki, szczudlarze, parady. Edukacja Artystyczna:

akrobatyka (w tym powietrzna), balet, breakdance, taniec współczesny, zajęcia teatralne

19 FUNDACJA TU I TERAZ 369137322 6912533232 fundacja 605 835 777 orlowskabeata@interia.pl KUNICE UL. OKRZEI 10 59-216 KUNICE dolnośląskie brak 2018-07-02 2020-01-01 3. edukacja i kultura
Działalność oświatowa, kulturalna, sportowa, naukowa oraz charytatywna. Swoją działalność 

opiera na nowatorskich metodach nauczania oraz wieloletniemu doświadczeniu.

20 FUNDACJA WIELKIE SŁOŃCE 22393181 6112735000 fundacja 506033320 zaleg@wp.pl
SZKLARSKA 

PORĘBA
UL. CZECHA, NR 2 58-580 SZKLARSKA PORĘBA dolnośląskie http://www.fundacja.ws/ 2018-12-01 2020-05-31 3. edukacja i kultura 7. informatyka 17. usługi socjalne

Realizacji celów Związku Wyznaniowego Wyznawcy Słońca: Działalność edukacyjna i 

szkoleniowa, proekologiczna, kulturalna w postaci stałych spotkań sympatyków natury oraz 

społeczna.  

21 FUNDACJA WORK FOR WORK 369998260 6112795108 fundacja 691 452 912 sylwiakoperek@gmail.com JELENIA GÓRA
PL. RATUSZOWY 17/18 

LOK. 2
58-500 JELENIA GÓRA dolnośląskie brak 2018-07-23 2020-01-22 5. gastronomia

Produkcja ciast i lodów naturalnych na bazie zdrowych składników bez konserwantów i 

wzmacniaczy smaku. Produkty dostarczane są do kawiarni, lodziarni, innych placówek 

gastronomicznych.

22 FUNDACJA ZNACZNIE WIĘCEJ 367337198 8952138520 fundacja 609 233 791 kawiarniastarapiekarnia@gmail.com WROCŁAW KRZYWOUSTEGO 310A 51-312 WROCŁAW dolnośląskie brak 2018-04-30 2019-09-29 5. gastronomia 6. handel i pozostałe usługi
11. pozostała produkcja i 

przemysł

Prowadzenie Kawiarni i pracowni artystycznej Stara Piekarnia. Warsztaty artystyczne np. 

ceramiczne, spotkania z artystami, wykłady, wernisaże, wystawy oraz różnorodne formy 

rękodzieła. Usługi cateringowe.

23 HOTEL MAX CHOJNÓW SP. Z O.O. 369752820 6912536288 spółka non profit (sp. z o.o.) 768 181 459 maxhotel@interia.pl CHOJNÓW UL. KATEDRALNA 2 59-225 CHOJNÓW dolnośląskie brak 2018-06-21 2019-12-20
12. rekreacja, turystyka i 

zakwaterowanie
5. gastronomia Prowadzenie hotelu wraz z restauracją, usytuowanego tuż przy chojnowskim rynku

24 KARKONOSKA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA ANCORA 367745951 6112781980 spółdzielnia socjalna 601 751 456 jlenard@interia.pl JELENIA GÓRA UL. WOLNOŚCI 39OF 58-500 JELENIA GÓRA dolnośląskie brak 2018-06-20 2019-12-19 1. budownictwo 15. usługi komunalne 17. usługi socjalne Świadczenie usług remontowo-budowlanych oraz czystościowo-porządkowych. 

25 KARKONOSKI KLUB SPORTOWY "JELENIA GÓRA" 391048937 6912309196 stowarzyszenie 606 961 013 kks.jeleniagora@wp.pl JELENIA GÓRA PL. NOWOWIEJSKA 62 58-500 JELENIA GÓRA dolnośląskie brak 2018-09-10 2020-03-09
12. rekreacja, turystyka i 

zakwaterowanie

14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej

Organizowanie turniejów, rozgrywek sportowych, obozów, wycieczek, zajęć rekreacyjnych, 

koncertów i innych imprez kulturalnych, szkoleń, kursów i konferencji, udostępnianie 

obiektów, sprzętu, przyrządów i przyborów własności klubu.

26 KRĘTA 6 SP. Z O.O. 368977400 6912532712 spółka non profit (sp. z o.o.) 881 212 099 restauracjakreta6@gmail.com LEGNICA KRĘTA 6 59-220 LEGNICA dolnośląskie brak 2018-08-29 2020-02-28 5. gastronomia
Kręta 6 to restauracja oraz klubokawiarnia. Oferuje kuchnię inspirowaną potrawami Dolnego 

Śląska, którą tworzy w oparciu o świeże, lokalne produkty.

27
LANCZOWNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIAŁNOŚĆIĄ
381113045 6112796792 spółka non profit (sp. z o.o.) 607 866 103 dorpuc@gmail.com JELENIA GÓRA ul. Grunwaldzka 72 58-506 JELENIA GÓRA dolnośląskie brak 2018-11-28 2020-05-27 5. gastronomia

10. produkcja i przetwórstwo 

żywności
3. edukacja i kultura

Działalność produkcyjno-usługowa polegająca na przygotowywaniu posiłków i ich 

dostarczaniu do klienta - dania śniadaniowe/lunchowe dostarczane do miejsca pracy 

(biur/przedsiębiorstw/instytucji publicznych/szkół/placówek medycznych itp.).

28 M&M 4'U SP. Z O.O. 369633222 6912535484 spółka non profit (sp. z o.o.) 737 301 474 mm4u.raczka@gmail.com LEGNICA
UL. WIELKIEJ 

NIEDŹWIEDZICY 6/3
59-220 LEGNICA dolnośląskie brak 2018-07-05 2020-01-04 3. edukacja i kultura 6. handel i pozostałe usługi 8. motoryzacja Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek, branża rozrywkowa

29 NAD BARYCZĄ SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA 22302830 5010074273 spółdzielnia socjalna 729 367 073 tmarkowski@wasosz.eu WĄSOSZ PL. WOLNOŚCI 17 56-210 WĄSOSZ dolnośląskie brak 2018-06-20 2019-12-19
14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej
15. usługi komunalne 17. usługi socjalne

Działalnośc w zakresie: prac porządkowych; pielęgnacji terenów zielonych; odśnieżania; 

sprzątania; sprzedaży drewna opałowego; opieki nad osobami starszymi; usług koparko – 

ładowarką; prace melioracyjnych 

30 NON PROFIT "HETMAN" SP. Z O.O. 369561103 8863003563 spółka non profit (sp. z o.o.) 539 902 454 agniesiula85@wp.pl WAŁBRZYCH UL. HETMAŃSKA 80C 58-316 WAŁBRZYCH dolnośląskie brak 2018-04-03 2019-10-02 5. gastronomia Usługi cateringowe, realizacji wydarzeń okolicznościowych

31
NON PROFIT "INKUBATOR POMYSŁÓW" SP. Z 

O.O.
380709729 8863005415 spółka non profit (sp. z o.o.) inkubatorpomyslownp@gmail.com WAŁBRZYCH

UL. LUDWIGA VAN 

BEETHOVENA 10
58-300 WAŁBRZYCH dolnośląskie brak 2018-07-12 2020-01-10

12. rekreacja, turystyka i 

zakwaterowanie
3. edukacja i kultura

14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej

Świadczenie usług turystycznych (oprowadzanie grup turystów), promocja i rozwój turystyki, 

powstawanie nowych produktów i atrakcji turystycznych oraz wdrażanie ich w życie

32 NON PROFIT MARMEST SP. Z O.O. 381442501 8863006567 spółka non profit (sp. z o.o.) CZARNY BÓR UL. WESOŁA 6/7 58-379 CZARNY BÓR dolnośląskie BRAK 2018-10-03 2020-04-02 8. motoryzacja

Usługi w zakresie naprawy samochodów ciężarowych oraz sprzedaż części związana z 

prowadzonymi naprawami. Dodatkowym przedmiotem działalności będzie produkcja i 

sprzedaż oraz naprawa i odsprzedaż używanych kontenerów na gruz.

33 PRACOWNIA ROZWOJU REGIONU 368284972 6912529207 fundacja 512 312 215 krzysztof.szustka@gmail.com; CHOJNÓW NIEDŹWIEDZICE 74A 59-225 CHOJNÓW dolnośląskie brak 2018-07-23 2020-01-22
12. rekreacja, turystyka i 

zakwaterowanie

Tworzenie produktów i usług związanych z promocją miejsc i regionu oraz szkoleniami 

związanymi z turystyką doznań, przeżyć i emocji związanej z wioskami tematycznymi, 

ekomuzeami, itp

34
PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE 7NIEBO SP. Z 

O.O.
381533714 8863006633 spółka non profit (sp. z o.o.) 513 017 089 7niebo.walbrzych@gmail.com WAŁBRZYCH

PL. MARCELINY 

DAROWSKIEJ 1
58-305 WAŁBRZYCH dolnośląskie brak 2018-10-10 2020-04-09

11. pozostała produkcja i 

przemysł
Usługi krawieckie, szycie toreb na zamówienie itp.

35 SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA  "NASZE WSPARCIE" 380722316 8863005390 spółdzielnia socjalna ssnaszewsparcie@gmail.com WAŁBRZYCH OGRODOWA 2A 58-306 WAŁBRZYCH dolnośląskie 2018-07-20 2020-01-20 17. usługi socjalne
Pomoc społeczna dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych, wynajem i 

dzierżawa urządzeń rechabilitacyjnych 

36 SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA  "ZIELONY ZAKĄTEK" 380891645 8863005697 spółdzielnia socjalna zielonyzakatek2@gmail.com WAŁBRZYCH KOLEJOWA 4 58-300 WAŁBRZYCH dolnośląskie 2018-08-16 2020-02-14 15. usługi komunalne
Demontaż wyrobów zużytych, odzysk surowców z materiałów segregowanych, działalność 

związana z zagospodarowaniem terenów zielonych

37 SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "MANUMANIA" 362380249 8982213723 spółdzielnia socjalna 607 946 114 info@manumania.org
JELCZ-

LASKOWICE
UL. INŻYNIERSKA 3 55-221 JELCZ-LASKOWICE dolnośląskie www.manumania.org 2019-01-11 2020-07-10

11. pozostała produkcja i 

przemysł

Projektowanie i produkcja oryginalnych gadżetów reklamowych i dekoracyjnych a także 

tabliczek informacyjnych itp. głównie z drewna. Usługi z zakresu wycinania i grawerowania w 

różnych materiałach (drewno, szkło, metal, skóra, tekstylia).

38 SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "RATYŃ DO USŁUG" 380485661 8943129645 spółdzielnia socjalna 781 268 470 biuro@ratyn.pl WROCŁAW UL. SZKOLNA 11 54-007 WROCŁAW dolnośląskie

https://www.facebook.com/

pg/ratyn.do.uslug/about/?r

ef=page_internal

2019-04-02 2020-10-01 6. handel i pozostałe usługi
11. pozostała produkcja i 

przemysł

Usługi sitodruku.Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych. Sprzedaż 

detaliczna. Usługi czyszczenia i sprzątania klatek schodowych, pomieszczeń biurowych i 

przemysłowych.

39 SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA AKADEMII AVATARA 367810275 6912527295 spółdzielnia socjalna 575 720 008 paulinakaur@gmail.com LEGNICA UL. ŚW. PIOTRA 14 59-220 LEGNICA dolnośląskie brak 2018-06-21 2019-12-20 3. edukacja i kultura
14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej

Edukacja artystyczna: akrobatyka (w tym powietrzna), balet, breakdance, taniec 

współczesny, zajęcia teatralne. Oprawa Artystyczna Wydarzeń:

akrobatyka, teatr ognia, taniec, body painting, uv show, animacje,  bajki, szczudlarze, parady

40 SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA CARE OF GREEN 367741255 6131578719 spółdzielnia socjalna 512 966 030 greenbiuro3@gmail.com ZARĘBA

UL. PRYMASA 

STEFANA 

WYSZYŃSKIEGO 12

59-800 LUBAŃ dolnośląskie brak 2018-06-20 2019-12-19 15. usługi komunalne
Pielęgnacja i wycinka drzew, pielęgnacja terenów zielonych, obsługa z podnośnika 

koszowego  

41 SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA EFEKT 368228436 6912528923 spółdzielnia socjalna 693 963 748 spoldzielnia@interia.pl LEGNICA
UL. TADEUSZA 

KOŚCIUSZKI 27/1
59-220 LEGNICA dolnośląskie brak 2018-07-02 2020-01-01

14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej

Kompleksowa obsługa księgowa i kadrowo-płacowa dla mikro, małych i średnich 

przedsiębiorstw, fundacji, stowarzyszeń, spółek, itp.

42 SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA FOREST SERVICES 22273650 6131573099 spółdzielnia socjalna sp.forestservices@gmail.com ZARĘBA

UL. PRYMASA 

STEFANA 

WYSZYŃSKIEGO 12

59-800 LUBAŃ dolnośląskie brak 2018-06-20 2019-12-19
13. rolnictwo, leśnictwo, 

łowiectwo, rybactwo

11. pozostała produkcja i 

przemysł
15. usługi komunalne Pielęgnacja i wycinka drzew, pielęgnacja terenów zielonych

43 SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA INICJATYWA 22528630 5020111219 spółdzielnia socjalna 731 796 598 biuro@inicjatywa.polkowice.pl POLKOWICE UL. BORÓWKOWA 5A 59-101 POLKOWICE dolnośląskie
http://www.inicjatywa.polk

owice.pl/
2018-07-03 2020-01-02

14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej
17. usługi socjalne

Animacja społeczno-kulturalna, druk, asystentura funkcjonalna oraz transport specjalistyczny 

dla osób z niepełnosprawnością

44 SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA LUX 36927377 6922516666 spółdzielnia socjalna 661 507 963 aasawicka@o2.pl KSIĘGINICE KSIĘGINICE 14 59-300 KSIĘGINICE dolnośląskie brak 2018-07-03 2020-01-02
14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej
1. budownictwo 2. dom i ogród

Usługi remontowo-budowlane, usługi porządkowe, utrzymanie i pielęgnacja zieleni, 

przeprowadzki oraz usługi opiekuńcze.

45 SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA MITOS 368073040 8842781189 spółdzielnia socjalna m.krol.mitos@wp.pl ŚWIDNICA AL. NIEPODLEGŁOŚCI 4 58-100 ŚWIDNICA dolnośląskie www.mitos.org.pl 2018-06-14 2019-12-14
14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej

Prowadzenie usług porządkowych np. sprzątaniem klatek schodowych, budynków 

administracji publicznej oraz biur firm.
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46 SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA PANTATO SITO 367236735 8982232873 spółdzielnia socjalna
690039089

531198307
sitodruk@panato.org WROCŁAW

JEDNOŚCI 

NARODOWEJ 68A
50-258 WROCŁAW dolnośląskie www.panatosito.com 2018-04-27 2019-10-26 6. handel i pozostałe usługi

14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej

11. pozostała produkcja i 

przemysł

Z Pracowni PANATO Sito  może skorzystać każda osoba, potrafiąca pracować w sitodruku lub 

chcąca nauczyć się tego fachu. W ofercie warsztaty: Sitodruku/szablon dla młodzieży i 

dorosłych; Introligatorski;

Sitodruk – warsztat zaawansowany;

47 SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA PASJA 362642590 9112011976 spółdzielnia socjalna 604 424 727 cooppasja@gmail.com OLEŚNICA OSTROWINA 21 56-400  OLEŚNICA dolnośląskie www.compasja.pl 2017-12-11 2019-06-10 6. handel i pozostałe usługi
11. pozostała produkcja i 

przemysł

Prowadzenie Pralni (pranie odzieży oraz pościeli) oraz szwalni (produkcji niszowych 

produktów na zamówienie).

48 SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA PERFEKT 367314470 8851639025 spółdzielnia socjalna 748 143 480 spoldzielnia.perfekt@onet.pl NOWA RUDA ZAUŁEK 12 57-400 NOWA RUDA dolnośląskie brak 2018-06-11 2019-12-11
14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej
Usługi remontowo-budowlane oraz porządkowe

49
SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA PRALNIA MAKERSPACE 

SOKOŁOWSKO
369576949 8863003681 spółdzielnia socjalna 505 616 676 kontakt@pralniasokolowsko.pl SOKOŁOWSKO GŁÓWNA 23/3 58-350 SOKOŁOWSKO dolnośląskie www.pralniasokolowsko.pl 2018-06-14 2019-12-14

14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej
3. edukacja i kultura 7. informatyka

Prowadzenie warsztatów dla dzieci i młodzieży z nowych technokogii, produkcją gadżetów 

reklamowych, prowadzeniem szkoleń.

50 SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA S.M.A.R.T. 363744386 5020112472 spółdzielnia socjalna 509 397 761 abacus.as@o2.pl CHOCIANÓW UL. WESOŁA 12B 59-140 CHOCIANÓW dolnośląskie brak 2018-06-26 2019-12-25 5. gastronomia
14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej

Prowadzenie restaturacji "Kuźnia Smaków" w Chocianowie i Polkowicach. Usługi cateringowe 

oraz sprzedaż produktów lokalnych i regionalnych.

51 SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA SILVERS 367960193 6131578820 spółdzielnia socjalna 693 232 399 silversbiuro@gmail.com ZARĘBA

UL. PRYMASA 

STEFANA 

WYSZYŃSKIEGO 12

59-800 LUBAŃ dolnośląskie brak 2018-06-20 2019-12-19
13. rolnictwo, leśnictwo, 

łowiectwo, rybactwo
1. budownictwo

Pielęgnacja i wycinka drzew, pielęgnacja terenów zielonych, obsługa z podnośnika 

koszowego

52 SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA SŁONECZKO BARDA 360798720 8871811562 spółdzielnia socjalna 74 811 51 68  sloneczko.barda@wp.pl BARDO UL. FABRYCZNA 17 57-256 BARDO dolnośląskie brak 2018-06-12 2019-12-12 1. budownictwo 2. dom i ogród 17. usługi socjalne

Produkcja stolarska np. okna, drzwi, bramy schody oraz produkcją palet w niestandardowych 

wymiarach. Ponadto prowadzi kuchnie w której są wydawane posiłki dla osób biednych i 

bezdomnych. Prowadzi usługi opiekuńcze.

53 SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA USŁUGI BIZ 24 22286090 8971793786 spółdzielnia socjalna 609 208 440 biuro@usługi24.com.pl GŁUSZYCA GRUNWALDZKA 29 58-340 GŁUSZYCA dolnośląskie brak 2018-06-11 2019-12-11 5. gastronomia 2. dom i ogród 17. usługi socjalne Usługi catheringowe i porządkowe.

54 SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA WOJCIESZKA 22261261 8851636831 spółdzielnia socjalna
694657778

664220203
spoldzielniawojcieszka@wp.pl WŁODOWICE WŁODOWICE 50 57-400 WŁODOWICE dolnośląskie brak 2018-06-11 2019-12-11

14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej

Usługi sekretarskie, administratorskie, sprzątania oraz gastronomiczne. Współpraca z 

Zaspołem Edukacyjnym Włodowice - ZEW. 

55 STOWARZYSZENIE "W-AKCJI" 366965366 8862997314 stowarzyszenie 792 382 641 wakcji.gluszyca@gmail.com GŁUSZYCA UL. 11 LISTOPADA 6A 58-340 GŁUSZYCA dolnośląskie brak 2018-05-09 2019-11-08
14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej

Produkcja okolicznościowych pierników, wydawnictwo czasopism, gazet, broszur, 

drukowanie

56
STOWARZYSZENIE CENTRUM ROZWOJU NAUKI I 

BIZNESU
367721092 8943108330 stowarzyszenie 721 988 748 zielke.pawel@gmail.com WROCŁAW SZYBOWCOWA 42/26 54-130 WROCŁAW dolnośląskie brak 2018-07-27 2020-01-26 1. budownictwo 6. handel i pozostałe usługi

Działania rzecz techniki i nauki w praktyce gospodarczej. Adaptacja kontenerów morskich na 

lokale gastronomiczne, użytkowe, handlowe i inne dedykowane. 

57 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ LUBOMIERZA 022122766 6161556705 stowarzyszenie przyjacielelubomierza@gmail.com LUBOMIERZ PLAC WOLNOŚCI 1 59-623 LUBOMIERZ dolnośląskie
http://www.przyjacielelubo

mierza.pl/ 
2018-06-20 2019-12-19 6. handel i pozostałe usługi 5. gastronomia 3. edukacja i kultura

Prowadzenie zajęć dla dzieci, młodzieży i seniorów (warsztaty plastyczne, rękodzielnicze, 

muzyczne i komputerowe); organizacja wizyt studyjnych dla grup z całej Polski; organizacja 

jedno i dwudniowych wycieczek 

58
WIELOBRANŻOWA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA 

"ZINA"
21806818 8842744030 spółdzielnia socjalna 693 196 754 wsszina@wp.pl ŚWIEBODZICE UL. PIŁSUDSKIEGO 8 58-160 ŚWIEBODZICE dolnośląskie brak 2017-12-27 2019-06-26 5. gastronomia Usługi cateringowe, realizacja imprez okolicznościowych

59 WROCBUD SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA 369727302 8961577609 spółdzielnia socjalna 502 472 135 biuro@wrocbud.pl GĄDÓW GĄDÓW 17B 55-080 KĄTY WROCŁAWSKIE dolnośląskie 2019-04-05 2020-10-04 1. budownictwo

Usługi koparko-ładowarką, minikoparką, niwelacje, wykopy pod wodę, prąd, kanalizację, 

szamba. Rozbiórki, równanie, plantowanie. Wykopy pod fundamenty. Instalacje 

nawadniania ogrodów. Usuwanie drzew, prace brukarskie.

60 WSW SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA 367006633 9880296723 spółdzielnia socjalna 604 162 453 spółdzielniawsw@gmail.com BRZEG DOLNY MOSTOWA 10 56-120 BRZEG DOLNY dolnośląskie brak 2018-08-27 2020-02-26 1. budownictwo

Usługi remontowo-budowlane: adaptacje pomieszczeń na mieszkania, ocieplanie budynków, 

tynkowanie, zabudowy gipsowo-kartonowe, malowanie, kładzenie płytek podłogowych i 

ściennych, instalacje wodno-kanalizacyjne itp. 

61 Akademia Umiejętności sp. z o.o. 380913559 5542969444 spółka non profit (sp. z o.o.) 663 326 494 agab1980@wp.pl Kruszyn Krajeński Brzozowa 15 86-005 Białe Błota kujawsko-pomorskie brak 2018-11-05 2020-05-05 3. edukacja i kultura

Wychowanie przedszkolne 

/PKD 85.10 Z/, 

pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i edukacyjnych 

/PKD 85.51 Z/

62 BBTEL sp. z o.o. 380432558 5581869008 spółka non profit (sp. z o.o.) 667 117 522 beata.bejma@gmail.com Rynarzewo Leszczynowa 4 89-203 Rynarzewo kujawsko-pomorskie brak 2018-08-23 2018-02-23 6. handel i pozostałe usługi 4. ekonomia

Przedsiębiorstwo społeczne świadczy usługi telemarketingowe w sektorze B2B.Zajmuje się 

umawianiem spotkań handlowych, obsługą infolinii przychodzącej, kampaniami 

pozyskiwania nowych klientów itp.

63 Bedor sp. z o.o 368837715 5562771946 spółka non profit (sp. z o.o.) 512 289 666 brak Tuczno ul. Podgórna 5 88-180 Złotniki Kujawskie kujawsko-pomorskie brak 2018-10-19 2020-04-19 1. budownictwo
Wykonywanie robót budowlanych, w tym z wykorzystaniem sprzętu ciężkiego, a także prace 

wykończeniowe (tynki naścienne, płytki ceramiczne, podłogi, itp.)

64 Catering Serwis Spółka Non Profit sp. z o.o. 380077347 9562334946 spółka non profit (sp. z o.o.) 605 032 277 cezarex1@tlen.pl Toruń Żwirki i Wigury 45/12 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie brak 2019-04-03 2020-10-03 5. gastronomia 17. usługi socjalne

Usługi cateringowe - przygotowanie i dostarczenie zbilansowanych posiłków dla osób 

prywatnych oraz podmiotów instytucjonalnych, w tym domów opieki. Usługi przewozu oraz 

opieki dziennej dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych. 

65 DAWBUD sp.z o.o 381332557 8891518322 spółka non profit (sp. z o.o.) brak robertw02@wp.pl
Piotrków 

Kujawski
ul. Topolowa 7 88-230 Piotrków Kujawski kujawsko-pomorskie brak 2018-09-31 2020-03-31 1. budownictwo 3. edukacja i kultura

Budowa domów jednorodzinnych, remonty, montaż instalacji CO, wodno - kanalizacyjnej 

oraz elektrycznej.

66 Fundacja Aktywizacji i Integracji 365273583 5592044671 fundacja
530 759 662 fainowe@gmail.com

Nowe Kościuszki 2 86-170 Nowe kujawsko-pomorskie
www.aktywizacjaiintegracja.

com
2019-04-05 2020-10-05

14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej

11. pozostała produkcja i 

przemysł
15. usługi komunalne

FAI oferuje produkty rękodzielnicze, usługi profesjonalnego sprzątania, naukę angielskiego. 

Prowadzi także działalność szkoleniową, handlowo-usługową oraz obsługuje targowisko 

gminne w Nowem

67 Fundacja Biesiadne Zacisze 381425164 8891518345 fundacja 723 050 667 s-waskiewicz@o2.pl Wola Skarbkowa Wola Skarbkowa 36 88-220 Osięciny kujawsko-pomorskie brak 2018-09-31 2020-03-31 5. gastronomia

Usługi cateringowe, organizacja przyjęć komunijnych, chrzcin, wesel, imprez firmowych, 

karnawałowych, a także wsparcie ubogich rodzin poprzez fundowanie paczek 

żywnościowych, kolacji wigilijnych, itp. 

68 Fundacja Hodowców Białej Gęsi 341312646 5562752417 fundacja 602 785 388 fundacja@polskabialages.pl Wróble Wróble 37 88-153 Kruszwica kujawsko-pomorskie www.polskabialages.pl 2018-10-19 2020-04-19 5. gastronomia
11. pozostała produkcja i 

przemysł

Usługi cateringowe, obsługa gastronomiczna imprez plenerowych, promocja ekologicznego 

chowu gęsi w celu uzyskania zdrowego mięsa, hafciarstwo.

69 Fundacja Makowo 364213024 5592044091 fundacja 601 908 074 makowo@onet.eu Świecie Mickiewicza 27 86-100 Świecie kujawsko-pomorskie www.fundacjamakowo.pl 2018-06-26 2019-12-26 6. handel i pozostałe usługi
11. pozostała produkcja i 

przemysł
9. produkcja mebli

Fundacja Makowo prowadzi Studio 27 - pracownię artystyczną, której przedmiotem 

działalności jest szycie artykułów dziecięcych (zabawek, poduszek, pościeli) oraz różnego 

rodzaju ozdób do wystroju domu. 

70 Fundacja Nocy i Dni 369279861 5030081253 fundacja 530 341 188 fundacjanocyidni@o2.pl Płonne Płonne 77 87-404 Radomin kujawsko-pomorskie brak 2018-08-09 2020-02-09
14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej
5. gastronomia

12. rekreacja, turystyka i 

zakwaterowanie

Fundacja świadczy usługi: księgowo-biurowe, organizacja urodzin dla dzieci, eventów dla 

seniorów, sprzedaż jedzenia z food tracka, przyjmowanie wizyt studyjnych w tematycznej 

wiosce Nocy i Dni, sprzedaż rękodzieła, usługi opiekuńcze.

71 Fundacja Nowa Sztuka Wet Music 340908408 9671342353 fundacja 503 626 699 artur@wetmusic.pl Bydgoszcz Gdańska 35/22 85-006 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie www.wetmusic.pl 2019-01-23 2020-07-23 3. edukacja i kultura

Fundacja zajmuje się szeroko pojętą działalnością kulturalną. Granie w różnych zespołach, 

komponowanie autorskiej muzyki, również dla teatru i filmu. Organizacja warsztatów dla 

dzieci i dorosłych, różnego rodzaju wydarzenia kulturalne.

72 Fundacja Pro Omnis 340715939 5542866796 fundacja 601 388 088 biuro@proomnis.org.pl Bydgoszcz Rupniewskiego 11 85-796 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie
www.proomnis.org.pl; 

www.talerzpod11.pl
2018-07-20 2020-01-20 5. gastronomia

Fundacja prowadzi dwie kuchnie cateringowe w Bydgoszczy oraz jedno w Toruniu, łącznie 3 

bistra. Statutowo prowadzi działania dla osób starszych.

73 Fundacja Rozwijalnia 381053024 8781803903 fundacja 607 549 873 fundacja.rozwijalnia@wp.pl Wąbrzeźno ul. Jasna 9 87-200 Wąbrzeźno kujawsko-pomorskie brak 2018-11-28 2020-05-28 6. handel i pozostałe usługi 18. zdrowie i uroda
12. rekreacja, turystyka i 

zakwaterowanie

Przedsiębiorstwo społeczne oferuje zajęcia jogi i relaksacji, zajęcia i warsztaty kreatywne, 

animacje dla dzieci, organizację urodzin. Prowadzi także sklepik charytatywny z pracami 

autorstwa osób niepełnosprawnych.

74 Fundacja Toskania Kociewska 366995410 5592045601 fundacja 502 646 967 info@toskaniakociewska.pl Bochlin Bochlin 71 86-170 Nowe kujawsko-pomorskie www.toskaniakociewska.pl 2018-10-02 2020-04-02 3. edukacja i kultura
12. rekreacja, turystyka i 

zakwaterowanie

Fundacja prowadzi gospodarstwo agroturystyczne na terenie  Parku Krajobrazowego Doliny 

Dolnej Wisły. Oferuje organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży, szkoleń, wizyt 

studyjnych. Świadczy usługi z zakresu promocji zdrowego stylu życia.

75 Fundacja Vita et Natura 366491750 5581865246 fundacja 506 302 552 brak Inowrocław ul. Alejnika 4/70 88-100 Inowrocław kujawsko-pomorskie brak 2018-10-19 2020-04-19 18. zdrowie i uroda
Handel żywnością ekologiczną, promowanie zdrowych nawyków żywieniowych, współpraca z 

branżą medyczną w zakresie eko żywienia.

76 Fundacja Wolna Wisła 369749982 9562333728 fundacja 56/ 639 97 78 fundacja@wolnawisla.pl Toruń
Stanisława 

Wyspiańskiego 32/1
87-100 Toruń kujawsko-pomorskie www.wolnawisla.pl 2019-01-25 2020-07-25

12. rekreacja, turystyka i 

zakwaterowanie
6. handel i pozostałe usługi

11. pozostała produkcja i 

przemysł

Fundacja prowadzi działalność w zakresie żeglugi i turystyki wiślanej. Organizuje rejsy i 

wydarzenia nadwiślańskie i rekonstruuje tradycje flisackie. Prowadzi działalność w zakresie 

remontów stolarskich oraz produkcji łodzi drewnianych.

77 Fundacja Zdrowego Życia 362329410 9562312672 fundacja 509 936 216
zdrowegozycia@gmail.com; 

bistro@chwast.org
Toruń Poznańska 3a/2 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie www.chwast.org 2019-03-29 2020-09-29 5. gastronomia

10. produkcja i przetwórstwo 

żywności
3. edukacja i kultura

Usługi gastronomiczne, cateringowe, organnizacja eventów i szkoleń oraz warsztatów 

gastronomicznych z dziedziny Dzikiej Kuchni Wegańskiej.

78 Fundacja Zielona Dolina 369607963 8781803085 fundacja 698 878 220 zielonadolina8@vp.pl Łopatki Polskie Łopatki Polskie 8 87-222 Książki kujawsko-pomorskie brak 2018-06-26 2019-12-26 3. edukacja i kultura 6. handel i pozostałe usługi
12. rekreacja, turystyka i 

zakwaterowanie

Fundacja Zielona Dolina zajmuje się sprzedażą świeżej ryby. Ponadto świadczy usługi z 

zakresu turystyki i rekreacji - organizacja wycieczek, spotkań, zajęć rękodzielniczych, 

dostarczanie produktów do Klubów Seniora. 

79 IPM sp. z o.o 381352382 5562777630 spółka non profit (sp. z o.o.) 511 356 688 brak Inowrocław ul. Toruńska 59 88-100 Inowrocław kujawsko-pomorskie Brak 2018-09-31 2020-03-31 9. produkcja mebli Produkcja mebli z możliwością wykorzystania starych mebli. Świadczenie usług stolarskich.

80 Jak z Obrazka non profit  sp. z o.o. 381023690 9562338051 spółka non profit (sp. z o.o.) 507 935 199 kontakt@chwilejakzobrazka.pl Toruń Radiowa 32 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie www.chwilejakzobrazka.pl 2019-03-19 2020-09-19 3. edukacja i kultura
11. pozostała produkcja i 

przemysł
2. dom i ogród

Podmiot specjalizuje się w branży eventowej, spersonalizowanej oragnizacji wesel, przyjęć 

okolicznościowych.Wypożycza meble i dekoracje eventowe. Zatrudnia m.in. młode osoby z 

placówek opiekuńczo-wychowawczych. 

81 Magnolia Domy non profit sp. z o.o. 369918456 8792700791 spółka non profit (sp. z o.o.) 570 004 866 biuro@magnoliadomy.pl Toruń Dworcowa 5/57 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie www.magnoliadomy.pl 2019-01-10 2021-07-10 1. budownictwo

Budowa i aranżacja domów i innych obiektów, na wszystkich etapach inwestycji od pomysłu, 

projektu poprzez roboty ziemne, montażowe, wykończeniowe, aż po oddanie do użytku. 

Remonty i adaptacje istniejących obiektów.

82
MED. - SEARCH Badania Kliniczne Non Profit sp. z 

o.o
381286811 5562777558 spółka non profit (sp. z o.o.) 609 330 511 brak Jaksice ul. Dworcowa 8 88-181 Jaksice kujawsko-pomorskie brak 2018-09-31 2020-03-31

14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej
3. edukacja i kultura 18. zdrowie i uroda Organizacja i prowadzenie badań klinicznych.

83
Niepubliczne Przedszkole Integracyjne 

Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety
341480645 8762459333 kościelna osoba prawna 607 959 084 smagdalena4@wp.pl Grudziądz

ul. Mikołaja z Ryńska 

9/15
86-300 Grudziądz kujawsko-pomorskie www.npi-grudziadz.pl 2018-10-02 2020-04-02 3. edukacja i kultura

Przedszkole prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety ma charakter integracyjny. 

W placówce znajdują się specjalistyczne gabinety - logopedyczny i pedagogiczny, a także sala 

doświadczania świata, sala fitness, aula teatralno-kinowa.

84 Olivio sp. z o.o. 368814980 5562771886 spółka non profit (sp. z o.o.) 601 054 874 biuro@projekthr.pl Inowrocław ul. Dubienka 2 88-100 Inowrocław kujawsko-pomorskie brak 2018-10-19 2020-04-19 6. handel i pozostałe usługi

Świadczenie usług rehabilitacyjno - terapeutycznych dla dzieci niepełnosprawnych, 

świadczenie usług edukacyjnych i animacyjnych dla dzieci zdrowych, sklep z asortymentem 

rehabilitacyjno - terapeutycznym.

85
Przedsiębiorstwo Społeczne GÓRNICZA WIOSKA 

sp z o.o.
367331959 5611601300 spółka non profit (sp. z o.o.) 664 778 810 buko@las.pl Piła Świerkowa 11 89-520 Gostycyn kujawsko-pomorskie www.gorniczawioska.pl 2018-07-27 2020-01-27 3. edukacja i kultura 6. handel i pozostałe usługi

12. rekreacja, turystyka i 

zakwaterowanie

Przedsiębiorstwo Społeczne prowadzi działalność edukacyjną (z obszaru ochrony zabytków, 

ochrony przyrody), kulturalną i turystyczną (udostępnianie dla ruchu turystycznego obiektów 

podziemnych kopalń węgla brunatnego). 

86

Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr 

Zmartwychwstania Pańskiego im. Dzieciątka 

Jezus

341342529 8761568965 kościelna osoba prawna 564 658 225 przedszkolegrudz@wp.pl Grudziądz ul. Chełmińska 77 86-300 Grudziądz kujawsko-pomorskie
www.przedszkoleniepublicz

necr.pl
2018-10-02 2020-04-02 3. edukacja i kultura

W przedszkolu prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego działa 

5 oddziałów dla dzieci w wieku 2,5-6 lat.

87 Refabryka sp. z o.o. 369530462 9532742155 spółka non profit (sp. z o.o.) 731 366 511 refabryka@wp.pl Bydgoszcz Długa 62/2 85-034 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie brak 2019-02-25 2020-08-25 2. dom i ogród 9. produkcja mebli
Produkcja mebli ze stali i drewna, aranżacja wnętrz, przekształcanie kontenerów morskich w 

obiekty użytkowe oraz usługi z zakresu obróbki stali.

88 SNP sp. z o.o. 369397193 5562773307 spółka non profit (sp. z o.o.) 507 892 242 lukasz_kretchmann@wp.pl Inowrocław ul. Dubienka 2 88-100 Inowrocław kujawsko-pomorskie
www.czysci.pl oraz 

www.strefa87.pl
2018-07-31 2020-01-31 15. usługi komunalne

Przedsiębiorstwo Społeczne oferuje usługi sprzątające na terenie powiatu inowrocławskiego 

oraz pranie tapicerek. Dodatkowo prowadzi pole paintballowe na terenie gminy Gniewkowo. 

89 Spółdzielnia Socjalna "ART DECO" 341553717 9532642784 spółdzielnia socjalna 731 366 511
rob.kalemba@wp.pl; artdeco-

kontakt@wp.pl
Bydgoszcz ul. Poznańska 12 85-129 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie www.artdeco-info.pl 2019-02-28 2020-08-28 5. gastronomia

Spółdzielnia prowadzi punkt gastronomiczny Pepper Mint, oferuje dania obiadowe, napoje 

ciepłe i zimne, desery oraz organizuje imprezy i spotkania w Sali bankietowej.

90 Spółdzielnia Socjalna "BOROWIACKI WIGOR" 362492184 5611600269 spółdzielnia socjalna 509 675 853 ssbw@onet.pl Gostycyn Słoneczna 4 89-520 Gostycyn kujawsko-pomorskie
www.borowiackiwigor.word

press.com
2018-07-25 2020-01-25 5. gastronomia 17. usługi socjalne

Spółdzielnia Socjalna prowadzi restaurację oraz usługę cateringu (podopieczni GOPS, 

maluchy oraz seniorzy z Domu Dziennego Pobytu). Dodatkowo usługi specjalistyczne dla 

dzieci z zaburzeniami rozwoju oraz fizjoterapeutyczne.
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91 Spółdzielnia Socjalna "Borowiackie Smaki" 380886443 5611602759 spółdzielnia socjalna 531 403 010 dariusz.jozwik@op.pl Cekcyn Szkolna 8 89-511 Cekcyn kujawsko-pomorskie

www.cekcyn.pl                          

(zakładka Spółdzielnia 

socjalna) 

www.borowiackiesmaki.cek

cyn.pl

2018-11-05 2020-05-05 5. gastronomia
Podstawowa działalność spółdzielni to usługi w zakresie przygotowywania posiłków dla szkół 

i przedszkoli.

92 Spółdzielnia Socjalna "KORONOWIANKA" 341554131 5542924105 spółdzielnia socjalna 52/330 35 29 koronowianka@koronowo.pl Koronowo Szosa Kotomierska 3 86-010 Koronowo kujawsko-pomorskie www.koronowianka.pl 2018-07-24 2020-01-24 1. budownictwo 15. usługi komunalne 17. usługi socjalne
Spółdzielnia Socjalna zajmuje się utrzymaniem zielni miejskiej na terenie Gminy, obsługuje 

strefę płatnego parkowania, świadczy usługi remontowe, opieki nad osobami zależnymi.

93 Spółdzielnia Socjalna "PROGRES" 341326068 5611598963 spółdzielnia socjalna 662 480 764 ssprogres@gmail.com Tuchola Bydgoska 7 89-500 Tuchola kujawsko-pomorskie www.ssprogres.pl 2018-07-27 2020-01-27 3. edukacja i kultura 17. usługi socjalne
Działalność skierowana jest  do seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami. Prowadzenie 

terapii dla dzieci z zaburzeniami.

94 Spółdzielnia Socjalna "SPIŻARNIA KUJAWSKA" 341369221 8911623069 spółdzielnia socjalna 730 997 053 spizarniakujawska@wp.pl Rożno-Parcele Wrzosowa 7 87-700 Aleksandrów Kujawski kujawsko-pomorskie www.spizarniakujawska.pl 2019-04-01 2020-10-01 5. gastronomia
Całodzienne wyżywienie instytucjonalne (przedszkola, żłobki, zerówki); obiady dla osób 

indywidualnych oraz catering okolicznościowy. 

95 Spółdzielnia Socjalna "Twoje Smaki" 341591280 5562756409 spółdzielnia socjalna 733 666 364 biuro@twojesmaki.eu Inowrocław ul. Dubienka 2 88-100 Inowrocław kujawsko-pomorskie www.twojesmaki.eu 2018-07-31 2020-01-31 5. gastronomia

Restauracja "Twoje Smaki”, oferuje śniadania i obiady (w tym abonamentowe). Organizacja 

imprez okolicznościowych, catering prywatny i firmowy. Akcje tematyczne, staże i praktyki 

zawodowe dla osób bezrobotnych i niepełnosprawnych.

96 Spółdzielnia Socjalna Baza 380070575 8781803406 spółdzielnia socjalna 606 982 438 spoldzielniabaza@wabrzezno.com Wąbrzeźno Podzamcze 21 87-200 Wąbrzeźno kujawsko-pomorskie brak 2018-06-19 2019-12-19 15. usługi komunalne 5. gastronomia 2. dom i ogród

Przedmiotem działalności Bazy jest dbałość o tereny zielone w Wąbrzeźnie: ścinanie traw, 

pielenie skwerów, a zimą – odśnieżanie ścieżek i traktów pieszo-rowerowych. Spółdzielnia 

świadczy również usługi małej gastronomii na plaży.

97 Spółdzielnia Socjalna ECO - KAB 368820494 5562771892 spółdzielnia socjalna 729 529 334 eco_kab@interia.pl Inowrocław ul. Dubienka 2 88-100 Inowrocław kujawsko-pomorskie brak 2018-08-08 2020-02-08 15. usługi komunalne Recykling odpadów kabli - mielenie kabli i odzyskiwanie z nich metali kolorowych

98 Spółdzielnia Socjalna FACHOWCY 369376720 5562773230 spółdzielnia socjalna 601 688 710 bartosz@rutkowski.com.pl Wierzchosławice Wierzchosławice 88 88-140 Gniewkowo kujawsko-pomorskie brak 2018-10-19 2020-04-19 1. budownictwo
Wykonywanie robót budowlanych i wykończeniowych, w tym m. in. tynki naścienne, płytki 

ceramiczne, panele.

99 Spółdzielnia Socjalna HELP 380344587 5562775536 spółdzielnia socjalna 661 354 033 help.inowroclaw@gmail.com Inowrocław ul. Dubienka 2 88-100 Inowrocław kujawsko-pomorskie brak 2018-07-31 2020-01-31 17. usługi socjalne
Pomoc społeczna bez zakwaterowania świadczona osobom w podeszłym wieku i osobom 

niepełnosprawnym. 

100 Spółdzielnia Socjalna Okolica 367674702 9671394479 spółdzielnia socjalna 515 494 639 koordynator.okolica@gmail.com Bydgoszcz Naruszewicza 11 85-229 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie brak 2018-07-18 2020-01-18
14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej
15. usługi komunalne 5. gastronomia

Działalność w obszarach: dozoru mienia, usług sprzątających, poligrafii, usług kancelaryjnych 

oraz cateringu. 

101 Spółdzielnia Socjalna Perspektywa 341367860 8762458351 spółdzielnia socjalna 608 532 288 waclawszramowski@wp.pl Łasin Dworcowa 2 86-320 Łasin kujawsko-pomorskie
www.perspektywa.lasin.cba

.pl 
2018-06-19 2019-12-19 1. budownictwo 5. gastronomia 15. usługi komunalne

Spółdzielnia świadczy usługi sprzątające, gastronomiczne (catering, obiady abonamentowe), 

budowlane. Współpracuje z firmą Mueller Fabryka Świec S.A. w zakresie konfekcjonowania 

(pakowania, etykietowania, przygotowywania do sprzedaży) świec.

102 Spółdzielnia Socjalna Piekiełko 302676324 6652993734 spółdzielnia socjalna 515 048 424 biuro_spoldzielnia286@wp.pl
Wola 

Kożuszkowa
Wola Kożuszkowa 55 88-324 Jeziora Wielkie kujawsko-pomorskie brak 2018-07-31 2020-01-31 1. budownictwo

Produkcja wyrobów z betonu, odzysk surowców z materiałów segregowanych,  tynkowanie, 

malowanie i szkolenie, sprzedaż hurtowa odpadów i złomu. 

103 Spółdzielnia Socjalna WIGOR 367762872 5562769607 spółdzielnia socjalna 723 382 819 wigor@wigor.net.pl Łojewo Łojewo 21 88-100 Inowrocław kujawsko-pomorskie www.wigor.net.pl 2018-10-19 2020-04-19 17. usługi socjalne 3. edukacja i kultura
Spółdzielnia socjalna prowadzi Dom Dziennego Pobytu w Żalinowie, a także realizuje szereg 

projektów aktywizująco - edukacyjnych.

104 Stowarzyszenie "BĄDŹ AKTYWNY" 368825422 5040075225 stowarzyszenie 604 648 192 aktywny2017@wp.pl Kamień Krajeński Dworcowa 1 89-430 Kamień Krajeński kujawsko-pomorskie brak 2018-07-24 2020-01-24 5. gastronomia
Stowarzyszenie, zatrudniając osoby z niepełnosprawnością, świadczy usługi cateringowe (np. 

dla całodobowych instytucji pomocy społecznej).

105 Stowarzyszenie Bydgoskie Kajaki 361807190 5542930063 stowarzyszenie 506 169 933 info@bydgoskie-kajaki.pl Bydgoszcz Żeglarska 79 85-529 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie www.bydgoskiekajaki.pl 2019-02-25 2020-08-25
12. rekreacja, turystyka i 

zakwaterowanie

Działalność przedsiębiorstwa polega na promowaniu turystyki wodnej poprzez wypożyczanie 

sprzętu wodnego oraz organizację spływów kajakowych i integracji  na wodzie.

106 Stowarzyszenie GET UP 368571690 9532728617 stowarzyszenie 691 043 815 krzysztof.blaszczak@getup.org.pl Bydgoszcz
Adama Drzymały 

Siedleckiego 28
85-857 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie www.getup.org.pl 2019-01-18 2020-07-18 3. edukacja i kultura

Krzewienie kultury i sztuki w oparciu o muzykę, sztuki wizualne i multimedialne. PS oferuje 

kompleksową usługę organizacyjną i audio-wizualną dla zespołów muzycznych, firm, 

organizacji oraz osób fizycznych.

107 Stowarzyszenie Klinika Jeździecka 380916233 5040075811 stowarzyszenie 608 667 057 klinika.konie@interia.pl Lubcza Lubcza 49A 89-422 Sypniewo kujawsko-pomorskie brak 2019-01-25 2020-07-25 3. edukacja i kultura
13. rolnictwo, leśnictwo, 

łowiectwo, rybactwo

12. rekreacja, turystyka i 

zakwaterowanie

Popularyzacja, upowszechnianie, organizacja i rozwój jeździectwa, hipoterapia dla dzieci, 

dorosłych, osób starszych oraz osób z niepełnosprawnością.

108 Stowarzyszenie Szczuplińskie Żurawie 381307252 8781804274 stowarzyszenie 512 256 272 brak Szczuplinki Szczuplinki 11 87-222 Książki kujawsko-pomorskie brak 2018-10-02 2020-04-02 3. edukacja i kultura 17. usługi socjalne 18. zdrowie i uroda
Stowarzyszenie Szczuplińskie Żurawie oferuje usługi fryzjerskie, kosmetyczne i fotograficzne. 

Świadczy między innymi usługi mobilne dla osób starszych - z dojazdem do klienta. 

109 TURALS sp. z o.o 369318874 5562773098 spółka non profit (sp. z o.o.) 733 535 732 turals.kontakt@gmail.com Inowrocław ul. Dworcowa 34 88-100 Inowrocław kujawsko-pomorskie www.sprytnyprezent.pl 2018-07-31 2020-01-31 6. handel i pozostałe usługi 15. usługi komunalne
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez Internet - zasięg ogólnopolski. Usługi sprzątające - 

głównie klatek schodowych na terenie powiatu inowrocławskiego.

110 VICTUS sp. z o.o. 382841232 8762485454 spółka non profit (sp. z o.o.) 608 532 288 waclawszramowski@wp.pl Łasin Dworcowa 2 86-320 Łasin kujawsko-pomorskie brak 2019-04-15 2020-10-15 5. gastronomia

Victus oferuje catering dla placówek edukacyjnych i osób indywidualnych z terenu gminy 

Łasin i okolic. Gwarantuje zdrowe, domowe posiłki, punktualną dostawę oraz profesjonalną 

obsługę. 

111 WORK ON sp. z o.o. 380521440 9532750999 spółka non profit (sp. z o.o.) 509 767 199 robert.szarata@gmail.com Bydgoszcz Gołębia 47/18 85-309 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie www.work-on.studio 2018-11-05 2020-05-05 3. edukacja i kultura 7. informatyka

Work-On zajmuje się m.in. wprowadzeniem na rynek pracy osób przekwalifikujących się do 

branży IT poprzez szkolenia/warsztaty i organizację staży zawodowych, tworzenie 

oprogramowania, projektowanie i tworzenie stron internetowych, sklepów, aplikacje 

internetowe od fazy projektowej do wdrożenia na rynek.

112 Annopolska Spódzielnia Socjalna "Perspektywa" 36903972 7151940495 spółdzielnia socjalna 662 069 352 brak Annopol ul. Leśna 1 23-235 Annopol lubelskie 2018-05-26 2019-11-26 15. usługi komunalne 17. usługi socjalne 18. zdrowie i uroda
Działalność opiekuńcza kierowana głównie do osób starszych, chorych i samotnych, opieka 

pielęgnacyjna. Ponadto spóldzielnia prowadzi usługi sprzątające oraz usługi kosmetyczne.

113 Cateringowa Spółdzielnia Socjalna „Jagienka” 061635805 9223048534 spółdzielnia socjalna 535 030 805 jagienka.spoldzielnia@wp.pl Zamość Lwowska 30/50 22-400 Zamość lubelskie facebook 2018-04-16 2019-10-15 5. gastronomia
Spółdzielnia prowadzi bar oraz świadczy usługi cateringowe osobom prywatnym prywatnym, 

instytucjom szkoleniowym. Ponadto obsługuje imprezy okolicznościowe.

114
Centrum Turystyki "Roztocze" Spółdzielnia 

Socjalna
61732626 9182163088 spółdzielnia socjalna 607 796 195 ctr.jozefów@wp.pl Józefów ul. Broniewskiego 14A 23-460 Józefów lubelskie brak 2018-10-01 2020-04-01

12. rekreacja, turystyka i 

zakwaterowanie

Prowadzenie schronisk młodzieżowych przy szkołach, administracja cmentarza komunalnego, 

utrzymanie dróg gminnych, ulic, parkingów. Prace budowlane, przy konserwacji obiektów, 

zieleni.

115 Fundacja Tup Tusie 367972807 7123345444 fundacja 500 121 181 katarzynalepionka@o2.pl Lublin Bursztynowa 1 20-554 Lublin lubelskie www.tuptusie.org 2018-07-05 2019-11-06 17. usługi socjalne

Fundacja prowadzi Klub Malucha - miejsce opieki nad dzieckim. Organizuje opiekę 

całodzieienną, urodziny, imprezy dla dzieciaków, zabawy z animacjami, kąciki zabaw na 

wesela. 

116
Fundacja Twórczości, Edukacji i Animacji 

Młodzieży "Teatrikon"
60596345 7123203276 fundacja 609 323 042 fundacja@teatrikon.pl Lublin ul. Złota 3 20-112 Lublin lubelskie www.teatrikon.pl 2018-05-07 2019-11-06 5. gastronomia

Organizacja pozarządowa, która prowadzi działalność gospodarczą - prowadzi kawiarnię 

"Pożegnanie z Afryką".

117
Fundusz Aktywizacji Niepełnosprawnych 

Spółdzielnia Socjalna
60666318 9182147008 spółdzielnia socjalna 602 513 112 fanjozefow@wp.pl Józefów Plac Wyzwolenia 2/12 23-460 Józefów lubelskie brak 2018-10-01 2020-04-01 5. gastronomia

Spółdzielnia prowadzi bar mleczny, prowadzi usługi z zakresu dorabiania kluczy, krawieckie, 

sprzątanie biblioteki, schronisko dla zwierząt.

118
Gastronomiczna Spółdzielnia Socjalna 

„Roztoczanka”
368592030 9182168128 spółdzielnia socjalna 881 798 800 spoldzielniaroztoczanka@gmail.com Długi Kąt-Osada 6 23-460 Józefów lubelskie brak 2018-05-26 2019-11-26 5. gastronomia

Spółdzielnia prowadzi bar gastronomiczny. Odbiorcami usług są okoliczni mieszkańcy i 

turyści. Każdego dnia przygotowuje również posiłki dla ośrodka pielęgnacyjno- opiekuńczego 

i jego pensjonariuszy. Zajmuje się także obsługą imprez okolicznościowych i cateringiem.

119
Józefowsie Przedsiebiorstwo Zarządzania 

Odpadami Spółdzielnia Socjalna
368982506 9182168393 spółdzielnia socjalna 887 878 000 jozefowskiepzo@gmail.com Józefów ul. Broniewskiego 14 23-460 Józefów lubelskie brak 26.05.2018 2019-11-26 15. usługi komunalne Zbiórka i segraegacja odpadów komunalnych na terenie gminy Józefów.

120 Kraśnicka Spółdzielnia Socjalna 365738757 7151938794 spółdzielnia socjalna 504 647 416 krasnicka.spoldzielnia@wp.pl 
Wólka 

Gościeradowska 
73C 23-275 Gościeradów lubelskie

https://pl-

pl.facebook.com/krasnicka.s

poldzielnia

18.01.2019 2020-07-18 6. handel i pozostałe usługi
14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej

Spółdzielnia Socjalna posiada w ajencji i prowadzi sklep sieciowy-Textil Market. Ponadto 

prowadzi pralnię przemysłową oraz biuro księgowe.  

121
Przedsiębiorstwo Społeczne CleancCity&Events 

spółka z ograniczona odpowiedzialnością
367856604 9462672448 spółka non profit (sp. z o.o.) 501 347 991 biuro@cce.org.pl Lublin

ul. Wojciechowska 5A 

lok. 25
 20-704 Lublin lubelskie brak 2018-05-07 2019-11-06 8. motoryzacja

12. rekreacja, turystyka i 

zakwaterowanie
15. usługi komunalne

Spółka prowadzi myjnię samochodową, świadczy usługi sprzatające oraz zajmuje się 

organizacją eventów i imprez okolicznościowych. 

122 Spółdzielnia Socjalna "Clean City" 381500931 7162824203 spółdzielnia socjalna 600 378 174 pa.romanski@gmail.com Puławy ul. Eustachiewicza 1 24-100 Puławy lubelskie brak 18.01.2019 2020-07-18 1. budownictwo 15. usługi komunalne

Spółdzielnia zajmuje się realizacją usług komunalnych oraz budowlanych. Ponadto zajmuje 

się pielęgnacją zieleni, sprzątaniem po imprezach trybun po meczach, sprzątaniem w 

urzędach, klatek schodowych. 

123 Spółdzielnia Socjalna "Horyzont" 381408958 7151942063 spółdzielnia socjalna 570 642 569 horyzontzakrzowek@gmail.com Zakrzówek ul. Żeromskiego 17 23-213 Zakrzówek lubelskie brak 18.01.2019 2020-07-18 17. usługi socjalne 17. usługi socjalne
11. pozostała produkcja i 

przemysł

Spółdzielnia zajmuje się głównie wykonywaniem usług opiekuńczych, sprzątających i 

krawieckimi. Ponadto zajmuje się rękodziełem. Spółdzielnia prowadzi swoją działalność 

najczęściej na terenie gminy Zakrzówek.

124 Spółdzielnia Socjalna "Inicjatywa" 061635797 7162814771 spółdzielnia socjalna 534 633 324 centruminicjatywa@gmail.com Puławy ul. Gościńczyk 5 lok. 9 24-100 Puławy lubelskie brak 18.01.2019 2020-07-18 18. zdrowie i uroda

Społdzielnia prowadzi zajęcia logopedyczne, integracji sensorycznej z fizjoterapeutą, z 

dziećmi z niepełnosprawnością. Spółdzielnia prowadzi usługi na terenie powiatu 

puławskiego. 

125 Spółdzielnia Socjalna "Mechanik" 381814486 7162824545 spółdzielnia socjalna 791 135 900 paw.szym133@gmail.com Klikawa ul. Wspólna 3a 24-100 Puławy lubelskie brak 2019-01-18 2020-07-18 8. motoryzacja

Spółdzielnia zajmuje się konserwacją i naprawą pojazdów samochodowych, z wyłączeniem 

motocykli, polegająca na mechanice samochodowej, drobnych naprawach. Poza tym zajmuje 

się sprzątaniem wnętrz aut w tym praniem tapicerki. 

126 Spółdzielnia Socjalna "Partner"  060766801 9223036519 spółdzielnia socjalna 502 278 500 stecdarek@poczta.onet.pl
Chomęciska 

Duże
70 22-417 Zamość lubelskie brak 2018-04-17 2019-10-16 17. usługi socjalne Spółdzielnia świadczy usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych.

127
Spółdzielnia Socjalna "Piccoland Sala-Zabaw w 

Józefowie"
369008435 9182168418 spółdzielnia socjalna 601 818 098 spoldzielniapiccoland@wp.pl Józefów ul. Broniewskiego 14 23-460 Józefów lubelskie brak 2018-05-26 2019-11-26 17. usługi socjalne

Spółdzielnia Socjalna Piccoland prowadzi salę zabaw dla dzieci. Głównym celem działalności 

Spółdzielni jest działalność rozrywkowa i rekreacyjna. Oferta skierowana jest do dzieci w 

wieku od 1 do 12 lat z terenu gminy Józefów oraz okolicznych miejscowości. Spółdzielnia 

organizuje również imprezy okolicznościowe. 

128 Spółdzielnia Socjalna "Rodzinny Dom" 369724108 9182169056 spółdzielnia socjalna 782 771 234 spoldzielniarodzinnydom@wp.pl Długi Kąt Osada Długi Kąt Osada 6 23-460 Józefów lubelskie brak 2019-01-18 2020-07-18 17. usługi socjalne Całodobowa opieka i pielędnacja nad osobami starszymi.

129 Spółdzielnia Socjalna "Źrodło" 380141140 9223058219 spółdzielnia socjalna 509 899 253 kraspolsoc@o2.pl Krasnobród ul. Rynek 12 22-440 Krasnobród lubelskie www.uslugizkrasnobrodu.pl 12.10.2018 30.04.2020 1. budownictwo
14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej

Krasnobrodzka Spółdzielnia Socjalna zajmuje się głównie wykonywanie usług 

remontowo–budowlanych. Ponadto prowadzi działalność w zakresie sprzedaży drewna 

opałowego, utrzymania terenów zielonych oraz odśnieżaniu placów i chodników, 

świadczenia usług sprzątających, wykonywania i sprzedaży mebli ogrodowych, budowy dróg i 

chodników. 

130 Spółdzielnia Socjalna ,,Ambrozja'' 061498343 5632422979 spółdzielnia socjalna 666 559 679 ambrozjachelm@interia.pl Chełm
ul. I Pułku 

Szwoleżerów 16
22-100 Chełm lubelskie www.ambrozjachelm.pl 2018-04-23 2019-10-22 5. gastronomia

Spółdzielnia świadczy usługi catyeringowe dla osób indywidualnych oraz obsługuje imprezy 

okolicznościowe.

131 Spółdzielnia Socjalna ,,Dębowy Las" 061519980 5632423105 spółdzielnia socjalna 781 027 695 katarzyna.olszacka@onet.pl Wołkowiany 29A 22-114 Żmudź lubelskie
www.spoldzielniadebowylas

.pl
2018-04-16 2019-10-16 5. gastronomia

Spółdzielnia świadczy usługi cateringowe dla osób indywidualnych oraz obsługuje imprezy 

okolicznościowe.

132 Spółdzielnia Socjalna ,,Vita Solis'' 061490028 5632422755 spółdzielnia socjalna 669 005 603 vitasolis@onet.pl Łowcza-Kolonia 39 22-107 Sawin lubelskie www.vitasolis.pl 2018-04-18 2019-10-17 5. gastronomia
Spółdzielnia świadczy usługi cateringowe dla osób indywidualnych oraz obsługuje imprezy 

okolicznościowe.

133 Spółdzielnia Socjalna „ARKA” 061705049 9212030223 spółdzielnia socjalna 790 391 001 arka@susiec.pl Susiec Tomaszowska 100 22-672 Susiec lubelskie http://www.arka.susiec.pl/ 2018-04-13 2019-10-12 5. gastronomia 1. budownictwo

Spółdzielnia zajmuje się głównie przygotowywaniem i dostarczaniem posiłków do  szkół, 

instytucji szkoleniowych i  osób prywatnych. Oferuje usługi remontowe oraz wywóz 

nieczystości.

134 Spółdzielnia Socjalna „Urzędowianka” 368433870 7151940213 spółdzielnia socjalna 605 550 885 spoldzielniaurzedow@gmail.com Urzędów Rynek 15 23-250 Urzędów lubelskie brak 18.01.2019 2020-07-18 15. usługi komunalne 17. usługi socjalne
Spółdzielnia w chwili obecnej zajmuje się usługami komunalnymi i opiekuńczymi na terenie 

gminy.

135 Spółdzielnia Socjalna GRACJA 61740554 9182163243 spółdzielnia socjalna 691 648 408 gracjabil@onet.pl Biłgoraj ul. M. Konopnickiej 11 23-400 Biłgoraj lubelskie 26.05.2018 26.11.2019
11. pozostała produkcja i 

przemysł

Spółdzielnia Socjalna Gracja zajmuje się szyciem odzieży lekkiej (jest podwykonawcą): 

koszule noce, piżamy, bielizna, pościele. Ponadto produkuje artykuły promocyjne i 

reklamowe: plecaki, torby, piórniki, organizery itp.

136
Spółdzielnia Socjalna Józefowski Ośrodek Usług 

Senioralnych
61711660 9182162870 spółdzielnia socjalna 605 412 302 osrodekuslugsenioralnych@interia.pl Józefów ul. Krótka 9 lok.1 23-460 Józefów lubelskie www.jous.pl 2018-05-26 2019-11-26 5. gastronomia 17. usługi socjalne

Prowadzenie hurtowni spożywczo-przemysłowej. Dostarczanie produktów żywnościowych do 

stołówek szkolnych na terenie gminy Józefów. Spółdzielnia prowadzi Dzienny Dom Seniora w 

Józefowie oraz kompleks boisk sportowych Orlik w Józefowie.
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137
Spółdzielnia Socjalna Józefowskie Centrum 

Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej
60537199 9182131817 spółdzielnia socjalna 695 006 191 jcr4@interia.pl Józefów ul. Kościuszki 54A 23-460 Józefów lubelskie brak 2019-01-18 2020-07-18 5. gastronomia 15. usługi komunalne

Prowadzenie stołówek w szkołach i przedszkolu oraz  odśnieżanie, utrzymanie terenów 

zielonych i prowadzenie wypożyczalni rowerowej.

138 Spółdzielnia Socjalna Stonoga 361084827 7151936938 spółdzielnia socjalna 553 503 770 stonogakrasnik@gmail.com Stróża 4 23-206 Stróża lubelskie www.stonogakrasnik.com 18.01.2019 2020-07-18 17. usługi socjalne

Spółdzielnia Socjalna świadczy usługi w zakresie sprawowania opieki nad dziećmi do lat 3. 

Adresatami działań są przede wszystkim mieszkańcy Kraśnika, okolicznych gmin z całego 

Powiatu Kraśnickiego.

139 „LiderFach” spółdzielnia socjalna Socjalna 367190789 9252115167 spółdzielnia socjalna 888 621 315 liderfach.ss@wp.pl Bytom Odrzański Dworcowa 1 67-115 Bytom Odrzański lubuskie 2017-07-03 2019-01-03 1. budownictwo
Usługi remontowo-budowlane: docieplanie budynków, malowanie fasad, wykończenia 

wnętrz, montaż drzwi i okien, wyburzanie ścian, skubanie podłóg.

140
„STACJA ZABAWA”  spółdzielnia socjalna 

Socjalna 
367281776 9252115546 spółdzielnia socjalna 888 621 315 stacjazabawa@wp.pl Bytom Odrzański Dworcowa 1 67-115 Bytom Odrzański lubuskie 2017-07-03 2019-01-03

12. rekreacja, turystyka i 

zakwaterowanie
3. edukacja i kultura

Organizacja i oprawa artystyczna imprez okolicznościowych głównie o charakterze 

rodzinnym, animacja, usługi fotograficzne, mini filmowanie imprez, usługi rozrywkowo-

edukacyjne dla dzieci.

141 Dalej Razem Sp. z o.o. 081123225 9291854845 spółka non profit (sp. z o.o.) 514 734 793 spolka@dalejrazem.pl Zielona Góra Sienkiewicza 10  65-443 Zielona Góra lubuskie firma.dalejrazem.pl 2018-05-30 7. informatyka
14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej

10. produkcja i przetwórstwo 

żywności

Dalej Razem sp. z o.o. została założona przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym 

“Dalej Razem”; zatrudnia 17 osób z autyzmem. Spółka dociera do klientów za pomocą 

własnych marek: Dalej Razem EDU, WYDRUKUJEMY.TO czy Paluszki Gryczane.

142 Dobiegniewska Fundacja Rozwoju 368159296 2810090438 fundacja 572 811 616 gacki-zbigniew@wp.pl Dobiegniew Gorzowska 5 66-520 Dobiegniew lubuskie 2017-09-07 2020-09-18 17. usługi socjalne 4. ekonomia

Opieka nad dziećmi w ramach przewozów szkolnych, utrzymywanie czystości w budynkach 

uzyteczności publicznej, utrzymywanie czystości i higieny w budynkach i otoczeniu, 

pielęgnacja terenów zielonych, usługi księgowe.

143 Fundacja „Dla Drezdenka” 368567581 2810090757 fundacja 504 119 496 fundacjadladrezdenka@gmail.com Drezdenko Piłsudskiego 8 66-530 Drezdenko lubuskie 2017-11-01 2019-05-01 18. zdrowie i uroda 17. usługi socjalne 15. usługi komunalne

Opieka medyczna nad osobami chorymi, opieka nad osobami starszymim, 

sprzątanie.Przewóz osób starszych i niepełnosprawnych, utrzymanie pielęgnacji zieleni, prace 

remontowo-porządkowe. Produkcja pieczywa, ciast.

144 Fundacja Adama Stachowiaka „Reditus” 368557140 5993210075 fundacja 784 580 470 adamstachowiak.priv@gmail.com Gorzów Wlkp. Krótka 19 66-400 Gorzów Wlkp. lubuskie 2017-11-10 2019-05-10
11. pozostała produkcja i 

przemysł
9. produkcja mebli 3. edukacja i kultura

Projektowanie, produkcja, montaż, renowacja mebli, prowadzenie sklepu i strony 

internetowej, produkcja galanterii wyposażenia wnętrz (ceramika, tekstylia), działalność 

artystyczna, warsztatowa.

145
Fundacja Edukacji M.Montessori Ziarenko 

Wielkości
363111304 9291873535 fundacja 500 106 703 fundacjaziarenkowielkosci@gmail.com Zielona Góra Racula-Międzylesie 12 66-004 Zielona Góra lubuskie

www.facebook.com/J%C4%

99zykowe-Przedszkole-

Montessori-Ziarenko-

Wielko%C5%9Bci-

1255405374589349/

2018-05-30 3. edukacja i kultura

Fundacja powołała placówkę przedszkolną, opartą na metodzie Montessori. Oferowane 

usługi są skierowane  do rodziców dzieci w wieku od 2,5 lat do 6 lat. Zasięg działalności to 

miasto Zielona Góra i  okolice. 

146 Fundacja Jupiter 366903900 5993199706 fundacja 607 487 111 aneleh11@o2.pl Gorzów Wlkp. Teatralna 26 66-400 Gorzów Wlkp. lubuskie 2017-09-01 2019-03-01
12. rekreacja, turystyka i 

zakwaterowanie
18. zdrowie i uroda 17. usługi socjalne

Organizacja rekreacji dla osób indywidualnej oraz grup (tężnia, jogging, masaż, relaks na 

łonie natury). Usługi cateringowe, opiekuńcze.

147 Fundacja Kawa & Zabawa 367454610 9731042443 fundacja 693 710 899 fundacja.kawazabawa@gmail.com Zielona Góra Batorego 16/2 65-001 Zielona Góra lubuskie

https://www.facebook.com/

KawaZabawa-

Klubokawiarnia-Zielona-

G%C3%B3ra-

323202194772662/

2017-08-01 2019-02-01
12. rekreacja, turystyka i 

zakwaterowanie
5. gastronomia

Prowadzenie klubokawiarnii dla rodzin z dziećmi, z bawialnią, organizowanie przyjęć 

urodzinowych dla dzieci, wycieczek, półkolonii, warsztatów.

148 Fundacja KreARTywni 369375984 9291938648 fundacja 693 485 905 fundacjakreartywni@gmail.com, Zielona Góra Słowacka 12/1  65-943 Zielona Góra lubuskie fundacjakreartywni.pl 2018-03-28 3. edukacja i kultura
11. pozostała produkcja i 

przemysł

14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej

Kompleksowa usługa organizacji imprez okolicznościowych, w tym przygotowanie zaproszeń, 

prowadzenie zajęć i animacji dla dzieci i dorosłych, a także usługi fotograficzne.

149 Fundacja Lubuski Globtroter 366979428 9241908711 fundacja 663 897 067 fundacja.globtroter@wp.pl Małomice Jana Pawła II 5/2 67-320 Małomice lubuskie 2017-07-20 2019-01-20
12. rekreacja, turystyka i 

zakwaterowanie
3. edukacja i kultura 5. gastronomia

Prowadzenie działalności turystycznej, ekologicznej, społecznej, kulturalnej, artystycznej, 

sportowej, oświatowej i kulturowej oraz usługi gastronomiczne (catering).

150 Fundacja Pomocna Dłoń 211009437 5992551928 fundacja 516 354 201 lsrr.brogowska@wp.pl
Kostrzyn nad 

Odrą
Niepodległości 17 66-470 Kostrzyn nad Odrą lubuskie 2017-10-01 2019-04-01 17. usługi socjalne

Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych, 

niesamodzielnych.

151 Fundacja Zielony Dom 362550728 9291870809 fundacja 513 037 682 biuro@zielonydom.org.pl Zielona Góra Pszenna 13 65-012 Zielona Góra lubuskie www.zielonydom.org.pl 2018-05-30 3. edukacja i kultura
14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej

Fundacja prowadzi zagrodę edukacyjną, której celem jest edukacja w zakresie produkcji 

roślinnej i zwierzęcej, świadomości ekologicznej i konsumenckiej. W zagrodzie są: króliki, 

drób, kozy, barany itp. oraz ekologiczny ogródek ziołowy

152 Fundacja Złote Nutki 368224786 9252119047 fundacja 882 722 615
pra1wo@wp.pl;

klaudia.banach@onet.pl
Otyń Rejtana 2 67-106 Otyń lubuskie 2017-10-09 2019-04-09 3. edukacja i kultura Prowadzenie żłobka, opieka nad dziećmi, sprzatanie w żłobku, prace konserwatorskie.

153 Krośnieńska Spółdzielnia Socjalna "Rzeka" 369391470 9261679840 spółdzielnia socjalna 502 614 927 rybosfera.krosnoodrz@onet.pl
Krosno 

Odrzańskie
Piastów 10 H 66-600 Krosno Odrzańskie lubuskie 2018-05-30 5. gastronomia Prowadzenie lokalu gastronomicznego Bistro Rybosfera w Krośnie Odrzańskim

154 Lutolska Spółdzielnia Socjalna WINDA 080472797 5961736302 spółdzielnia socjalna 515 083 006 sierczynek@post.pl Lutol Mokry Lutol Mokry 48, 66-320 Trzciel lubuskie www.lsswinda.pl 2018-05-30 5. gastronomia 1. budownictwo 17. usługi socjalne

W ramach działalności: gastronomicznej, porządkowej, remontowej oraz usług opiekuńczych, 

spółdzielnia realizuje programy usamodzielnienia osób zagrożonych wykluczeniem, gł. 

wychowanków rodzin zastępczych i os. z niepełnosprawnością. 

155 Odrzańska Spółdzielnia Socjalna 080417321 9261654900 spółdzielnia socjalna 695 574 841 biuro.spoldzielni@wp.pl
Krosno 

Odrzańskie 
Piastów 10 E 66-600 Krosno Odrzańskie lubuskie 2018-05-30 5. gastronomia 15. usługi komunalne

14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej

Misją spółdzielni jest wspieranie osób z niepełnosprawnością w rozwoju umiejętności 

zawodowych. Spółdzielnia oferuje catering: zdrowe sałatki, kanapki, pyszne ciasta; pranie 

dywanów; a także sprzątanie klatek schodowych.

156 Polska Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej 367507163 5961754493 fundacja 723 791 854 biuro@polskiconsulting.pl Kęszyca Leśna Kęszyca Leśna 43/2 66-300 Miedzyrzecz lubuskie 2017-09-11 2019-03-11 4. ekonomia
14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej

Działalność consultingowa, w szczególności tworzenie biznesplanów, programy 

restrukturyzacyjnych dla firm, usłgi księgowe dla podmiotów pozarządowych, projektowanie 

architektoniczne.

157 Spółdzielnia Socjalna ŻYWIOŁY 368775687 5981641697 spółdzielnia socjalna 535 906 587 zywioly@gmail.com Słubice Kilińskiego 4/4,    69-100 Słubice lubuskie www.zywioly.org 2018-05-30 1. budownictwo
14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej

Remonty, wykończenia, sprzątanie, przygotowanie mieszkania pod wynajem lub na sprzedaż 

oraz kompleksowa organizacja imprez okolicznościowych, konferencji, imprez plenerowych, 

w tym pokazy taneczne

158 Spółdzielnia Socjalna  DACH - TEAM 368845815 9731047914 spółdzielnia socjalna 571 432 908 sps.dach.team@gmail.com Zielona Góra Przylep-Kolejowa 1 66-015 Zielona Góra lubuskie 2018-05-30 1. budownictwo Usługi dekarskie oraz drobne prace budowlane wewnątrz budynków i na poddaszach.

159 Spółdzielnia Socjalna  Nasze Zaodrze 361860906 9731022417 spółdzielnia socjalna 797 176 370 nasze-zaodrze@o2.pl Nietkowice Nietkowice 39 66-100 Sulechów lubuskie www.naszezaodrze.pl 2018-05-30
12. rekreacja, turystyka i 

zakwaterowanie
5. gastronomia

14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej

Usługi gastronomiczne, Ajencja pocztowa, organizacja lokalnych wydarzeń, usługi 

agroturystyczne

160 Spółdzielnia Socjalna "Alternatywy" 368553461 9291928963 spółdzielnia socjalna 603 254 662 alternatywy.dlaseniora@gmail.com Zielona Góra ul. Sikorskiego 15/4 65-454 Zielona Góra lubuskie alternatywydlaseniora.pl 2018-05-30 17. usługi socjalne 3. edukacja i kultura

Organizowanie i sprawowanie opieki nad osobami starszymi i samotnymi w ramach Domu 

Dziennego Pobytu; w tym organizacja zajęć typu: rozwijające kreatywność, plastyczne, 

muzyczne, treningi pamięci, światłoterapia, warsztaty kabaretowe itp.

161 Spółdzielnia Socjalna "Apartamenty lubuskie" 369582163 9731052401 spółdzielnia socjalna
577 766 989, 577 

766 010
apartamentylubuskie.tomek@gmail.com Świdnica Rumiankowa 31A 66-008 Świdnica lubuskie

www.apartamentylubuskie.

pl
2018-05-30

14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej

12. rekreacja, turystyka i 

zakwaterowanie

Świadczenie kompleksowych usług w zakresie opieki inwestycyjnej nad powierzonymi 

lokalami oraz prowadzenie długo i krótkoterminowego wynajmu lokali 

162 Spółdzielnia Socjalna "Bez Stresu" 367930890 9291922305 spółdzielnia socjalna 538 430 566 bezstresu.spoldzielnia@gmail.com Zielona Góra
 T. Zawadzkiego 

"Zośki" 46B/6.
65-001 Zielona Góra lubuskie 2018-05-30 18. zdrowie i uroda

Strefa relaksu, składająca się z kabiny do floatingu i sauny japońskiej: usuwa skutki stresu, 

wycisza emocje, rozluźnia mięśnie, polepsza koncentrację, polepsza jakość snu, redukuje ból 

fizyczny i psychiczny, przyspiesza leczenie kontuzji

163
Spółdzielnia Socjalna "Centrum Aktywizacji 

Zawodowej"
061370838 5391510830 spółdzielnia socjalna 531 232 875 biuro@cuda-wianki.pl Zielona Góra

 Gen. J. Dąbrowskiego 

20A
65-021 Zielona Góra lubuskie www.cuda-wianki.pl 2018-05-30

11. pozostała produkcja i 

przemysł
6. handel i pozostałe usługi

Produkcja i dystrybucja ekologicznych elementów dekoracyjnych (dekoracje drewniane i 

wykonywane z elementów drewnopochodnych), w tym dodatki do kwiatów, bukietów i 

tortów – dodatki weselne, piki;

164 Spółdzielnia Socjalna "Eko-Dom" 368036263 9261678119 spółdzielnia socjalna 668 545 043 spoldzielniasocjalna.ekodom@gmail.com Połęcko Połęcko 32 66-614 Maszewo lubuskie 2018-05-30 6. handel i pozostałe usługi
Przystosowywanie instalacji grzewczych budynków mieszkalnych oraz obiektów 

komercyjnych do ogrzewania ciepłem gruntu (geotermia) i powietrza.

165 Spółdzielnia Socjalna "Kamień i Beton" 367446600 9731042420 spółdzielnia socjalna 577 101 177 kamienbeton@gmail.com Zielona Góra
Zawada-Zielonogórska 

dz.588/3
66-001 Zielona Góra lubuskie kamien-beton.pl 2018-05-30

14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej
6. handel i pozostałe usługi 1. budownictwo

Produkcja i sprzedaż wyrobów z kamienia naturalnego oraz świadczenie usługi z zakresu 

tworzenia nawierzchni zewnętrznej i wewnętrznej poprzez innowacyjną metodę Press-

betonu

166 Spółdzielnia Socjalna "Kuźnia z pasją" 368317341 5981641065 spółdzielnia socjalna
791873086, 

791873000
kontakt@kuzniazpasja.pl Cybinka  Pl. Limanowskiego 16 69-108 Cybinka lubuskie kuzniazpasja.pl 2018-05-30 3. edukacja i kultura

Pracownia edukacyjno – artystyczna dla dzieci i dorosłych; warsztaty z: arteterapii, rękodzieła 

z głównym naciskiem na wyroby z gliny i ceramiki 

167 Spółdzielnia Socjalna "MEDIA PRINT" 367284585 9282086973 spółdzielnia socjalna 604 589 157 biuro@spsmediaprint.pl Jeziory Wysokie Jeziory Wysokie 16. 68-343 Body lubuskie www.spsmediaprint.pl 2018-05-30
14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej
6. handel i pozostałe usługi

Spółdzielnia prowadzi sklepy internetowe zajmujące się sprzedażą autorskiej odzież i 

akcesoriów wytworzonych w ramach marki Pastel House, a także personalizowanych 

produktów t.j.: kubki, czapki, torby, etui na telefon i inne.

168
Spółdzielnia Socjalna "Miętowy Królik - Art. 

Studio"
081194923 9731016718 spółdzielnia socjalna mietowy_krolik@wp.pl Sulechów Łukasiewicza 2 66-100 Sulechów lubuskie 2018-05-30

11. pozostała produkcja i 

przemysł
6. handel i pozostałe usługi

Podstawą działalności spółdzielni jest działalność  wytwórcza zabawek tekstylnych dla dzieci, 

wyposażenia pokoi dziecięcych, wózków i łóżeczek, sprzedaż produktów własnych.

169 Spółdzielnia Socjalna "Mozowe Pola" 367911852 9731043939 spółdzielnia socjalna 691 914 849 winnica@winnicacantina.pl Mozów Mozów 13 66-100 Sulechów lubuskie 2018-05-30
14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej
15. usługi komunalne 1. budownictwo

Usługi związane z pracami pielęgnacyjnymi terenów zielonych, głównie porządkowymi na 

terenach winnic powiatu zielonogórskiego obejmujące całoroczne prace, enoturystyka, 

eventy, warsztaty edukacyjne, usługi brukarskie.

170 Spółdzielnia Socjalna "Pani Sowa" 369462619 9261680205 spółdzielnia socjalna 535 414 142 spoldzielnia-panisowa@wp.pl
Krosno 

Odrzańskie
Piastów 10 E 66-600 Krosno Odrzańskie lubuskie facebook.com/Spółdzielnia 2018-05-30 17. usługi socjalne 3. edukacja i kultura Świadczenie usług opiekuńczych w domach w powiecie krośnieńskim; usługi animacyjne;

171 Spółdzielnia Socjalna "Pracownia" 367183393 9731041308 spółdzielnia socjalna pracowniasps@gmail.com Zielona Góra Strumykowa 26D/7 65-101 Zielona Góra lubuskie 2018-05-31 3. edukacja i kultura

Prowadzenie zajęć edukacyjnych w formie edukacji demokratycznej dla dzieci realizujących 

obowiązek szkolny poza szkołą. Popołudniami można skorzystać z bogatego wyboru 

warsztatów dla dzieci i dorosłych.

172 Spółdzielnia Socjalna "Silvanus" 81223866 9241904015 spółdzielnia socjalna 534 558 455 biuro@silvanus.com.pl Dzietrzychowice Dzietrzychowice 141, 68-100 Żagań lubuskie silvanus.com.pl 2018-05-30 2. dom i ogród
14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej
15. usługi komunalne

Pielęgnacja  terenów zielonych, sprzątanie pomieszczeń, obiektów, pojazdów, pranie 

tapicerki samochodowej oraz meblowej, a także usługi szeroko rozumianego brukarstwa

173 Spółdzielnia Socjalna "Silverstone" 367337940 9291916517 spółdzielnia socjalna 791 935 007 silverstone.poland@gmail.com Zielona Góra
Stanisława Moniuszki 

8B/7
65-409 Zielona Góra lubuskie www.esilverstone.pl 2018-05-30 6. handel i pozostałe usługi Sprzedaż i montaż nagrobków; projektowanie nagrobków 3D, usługi brukarskie

174 Spółdzielnia Socjalna "Swojskie Jadło"
367081936 

4290073907 spółdzielnia socjalna 667 368 617 obiadyslonsk@gmail.com Słońsk 3 lutego 74 66-436 Słońsk lubuskie

https://pl-

pl.facebook.com/Spółdzielni

a-socjalnaSwojskie-Jadło-

Słońsk-1570844816480212/

2018-05-30 5. gastronomia
Domowe obiady dwu-daniowe, oferowane na rynku lokalnym przedsiębiorcom i ich 

pracownikom, mieszkańcom Gminy Słońsk, a także turystom.

175 Spółdzielnia Socjalna "Tlen i Terapia" 367319600 9731041863 spółdzielnia socjalna 506 892 200 tleniterapia@gmail.com Zielona Góra Nowa 2a 65-339 Zielona Góra lubuskie www.tleniterapia.pl 2018-05-30 18. zdrowie i uroda Tlenoterapia w komorze hiperbarycznej typu mono-plex.

176 Spółdzielnia Socjalna "To My" 367887007 9271955135 spółdzielnia socjalna 608 790 145 sstm@o2.pl Świebodzin Wałowa 7 66-200 Świebodzin lubuskie spoldzielniatomy.pl 2018-05-30 3. edukacja i kultura
14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej
8. motoryzacja

Mobilna myjnia parowa i usługi porządkowe, organizacja imprez tematycznych dla dzieci, 

młodzieży, dorosłych

177 Spółdzielnia Socjalna "Tutaj Studio" 367367584 9291917066 spółdzielnia socjalna 501 858 152 tutajstudio@gmail.com Zielona Góra Osadnicza 35  65-785 Zielona Góra lubuskie www.tutajstudio.pl 2018-05-30
14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej
7. informatyka 3. edukacja i kultura

Agencja reklamowa, która zapewnia kompletny pakiet związany z szeroko pojętą reklamą i 

wizerunkiem (brandingiem); usługi z zakresu filmu, fotografii, grafiki, tworzenia stron 

internetowych, wynajem studia i sprzętu fotograficzno-filmowego.

178 Spółdzielnia Socjalna "WeDo Studio" 367042758 9731040467 spółdzielnia socjalna 733 025 223 info@wedostudio.eu Zielona Góra
Bolesława Chrobrego 

2
65-052 Zielona Góra lubuskie www.wedostudio.eu 2018-05-02 7. informatyka

14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej

Tworzenie stron internetowych, grafik, identyfikacji wizualnej, druków wielkoformatowych; a 

także aplikacja folii reklamowych, przeciwsłonecznych, ochronnych i antywłamaniowych; 

projektowanie i montaż podłóg 3D z żywic; druk 3D.

179 Spółdzielnia Socjalna „Rarytasy z Witaszkowa 2” 367909660 9261677864 spółdzielnia socjalna 693 193 252 danutaanna.markiewicz@gmail.com Witaszkowo Witaszkowo 2 66-200 Gubin lubuskie 2018-05-30 5. gastronomia 6. handel i pozostałe usługi
14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej

Catering zbiorowy, catering detaliczny, obsługa imprez okolicznościowych, kulturalno-

lokalnych oraz sprzedaż odzieży używanej w hurcie i detalu.

180 Spółdzielnia Socjalna 360 367330931 9291916150 spółdzielnia socjalna 691 511 303 biuro@360s.eu Zielona Góra Porzeczkowa 22A 65-790 Zielona Góra lubuskie 360s.eu 2018-05-30
14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej

12. rekreacja, turystyka i 

zakwaterowanie

Kompleksowa organizacji wszelkich imprez artystycznych, eventów oraz innych wydarzeń (np. 

konferencji, kongresów itp.).

181 Spółdzielnia Socjalna Drwal 367365869 9731042213 spółdzielnia socjalna 507 507 769 grupaelita1@gmail.com Zielona Góra Ceglana 14/2 65-001 Zielona Góra lubuskie 2018-05-16
14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej
6. handel i pozostałe usługi Obróbka drewna tartacznego; usługa przecierania drewna.

Strona 4 z 25



l.p. nazwa PS REGON NIP forma prawna telefon email miejscowość
ulica, numer 

budynku /lokalu
kod pocztowy poczta Województwo adres strony internetowej

data nadania statusu 

przez OWES 

data obowiązywania 

statusu PS
branża 1 branża 2 branża 3

opis działalności 

(do 240 znaków)

182 Spółdzielnia Socjalna Fresh Car 367877084 9291921837 spółdzielnia socjalna 508 234 278 p.telega90@gmail.com Zielona Góra Fabryczna 19/26 65-463 Zielona Góra lubuskie www.e-freshcar.pl 2018-05-30 8. motoryzacja

Lakiernictwo, blacharstwo oraz detailing samochodowy; odświeżenie i naprawa wizualna 

auta; detailing wnętrza, odświeżanie oraz renowacja lakieru, renowacja kloszy lamp, 

czyszczenie oraz konserwacja felg.

183 Spółdzielnia Socjalna iTECH 367157987 9731041219 spółdzielnia socjalna 502 857 269 biuro@cnc.zgora.pl Zielona Góra
Aleja Niepodległości 

28.
65-001 Zielona Góra lubuskie www.cnc.zgora.pl 2018-05-16 9. produkcja mebli

14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej

Produkcja meblowych produktów drewnianych oraz sprzedaż poprzez sklep internetowy na 

terenie Polski i Europy. Cięcie, frezowanie, grawerowanie.

184 Spółdzielnia Socjalna MY 367042480 4290073853 spółdzielnia socjalna 603 433 601 spoldzielniasocjalnamy@gmail.com Lubniewice Jana Pawła II 51B 69-210 Lubniewice lubuskie 2018-05-30 17. usługi socjalne 15. usługi komunalne
14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej

Świadczenie usług opiekuńczych dla osób starszych i niepełnosprawnych w miejscu ich 

zamieszkania, pielęgnacja terenów zielonych, usługi brukarskie, usługi sprzątające i 

wypożyczania sprzętu turystyczno-rekreacyjnego, w tym sprzętu wodnego

185 Spółdzielnia Socjalna Osób Prawnych Słońsk 369214710 4290078365 spółdzielnia socjalna 692 734 088 spoldzielniaslonsk@wp.pl Słońsk 3-ego Lutego 47 66-436 Słońsk lubuskie

https://www.facebook.com/

Spółdzielnia-

socjalnaSwojskie-Jadło-

Słońsk-1570844816480212/

2018-05-30 17. usługi socjalne 15. usługi komunalne 1. budownictwo

Usługi porządkowe i pielęgnacja zieleni; usługi sprzątania; usługi opiekuńcze dla osób 

starszych i niepełnosprawnych w miejscu ich zamieszkania, usługi remontowo – budowlane, 

usługi krawieckie

186 Spółdzielnia Socjalna PAKO 368581428 5981641444 spółdzielnia socjalna biuro.kowalow@gmail.com Kowalów Radowska 27 69-110 Kowalów lubuskie 2018-05-30
14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej
15. usługi komunalne Pakowanie pieczywa, usługi w zakresie utrzymania terenów zielonych i  usługi sprzątania.

187 spółdzielnia socjalna Socjalna „ART. MUSIC” 367013981 2810089168 spółdzielnia socjalna 603 812 466 noproblem120@wp.pl Dobiegniew Grąsy 14 66-520 Dobiegniew lubuskie 2017-04-20 2018-10-20 5. gastronomia 3. edukacja i kultura Działalność artystyczna i gastronomiczna.

188 spółdzielnia socjalna Socjalna „Azymut” 368042430 5961755423 spółdzielnia socjalna 697 087 233 arkadiuszjacewicz@gmail.com Skwierzyna Główna 47/2 66-440 Skwierzyna lubuskie 2017-09-16 2019-03-16
12. rekreacja, turystyka i 

zakwaterowanie
15. usługi komunalne

Świadczenie usług turystycznych, porządkowanie terenów zielonych, usuwanie azbestu i 

barszczu Sosnowskiego.

189 spółdzielnia socjalna Socjalna „Eco-Fach” 368632249 5993210939 spółdzielnia socjalna 725 472 917 ecofach@gmail.com Gorzów Wlkp. Poznańska 83 66-400 Gorzów Wlkp. lubuskie

https://www.facebook.com/

Eco-Fach-

1298468023598980/

2017-12-01 2019-06-01 1. budownictwo
14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej

Zagospodarowanie wody deszczowej, instalowanie ekologicznych zbiorników 

oczyszczających ścieki, instalacji odwadniających. Wykonywanie małych prac remontowych 

oraz wykończeniowych.

190 spółdzielnia socjalna Socjalna „Gęśla” 367898689 9252117982 spółdzielnia socjalna 501 510 776 firmagesla@gmail.com Nowa Sól Kupiecka 86 67-100 Nowa Sól lubuskie 2017-09-03 2019-03-03
14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej
6. handel i pozostałe usługi Sprzedaż wyrobów mięsnych, serów dla osób prywatnych, szkół oraz restauracji.

191
spółdzielnia socjalna Socjalna „Gorący 

Garnuszek”
367696514 9252116847 spółdzielnia socjalna

793 394 133

501 510 776
ssgoracygarnuszek@wp.pl Kożuchów  Anny Haller 1 67-120 Kożuchów lubuskie 2017-07-20 2019-01-20 5. gastronomia 15. usługi komunalne

14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej

Działalność oferująca catering zewnętrzny (bankiety, komunie itp.) dla osób prywatnych i 

firm: wytwarzanie gotowych posiłków i dań. Ponadto sprzatanie klatek schodowych, 

porządkowanie terenów zielonych osób prywatnych. 

192 spółdzielnia socjalna Socjalna „Idea” 367750969 5993205571 spółdzielnia socjalna 502 219 700 moto_idea@onet.pl Gorzów Wlkp. Olimpijska 36 66-400 Gorzów Wlkp. lubuskie http://www.ideea24.pl/ 2017-08-01 2020-10-04 8. motoryzacja 6. handel i pozostałe usługi
Świadczenie usług motoryzacyjnych, handel artykułami motoryzacyjnymi oraz narzędziami 

do obsługi motoryzacji.

193 spółdzielnia socjalna Socjalna „Koliber” 367297352 5993202839 spółdzielnia socjalna 796 571 953 biuro@ogrody-gorzow.pl Gorzów Wlkp. Poznańska 83 66-400 Gorzów Wlkp. lubuskie https://ogrody-gorzow.pl/ 2017-08-01 2019-02-01 2. dom i ogród
14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej
Działalność usługowo-handlowa polegająca na zagospodarowaniu terenów zieleni. 

194 spółdzielnia socjalna Socjalna „Lajd Home” 368232188 9252119136 spółdzielnia socjalna 725 485 746 lajd.home@gmail.com
Nowe 

Miasteczko
Poniatowskiego 11 67-124 Nowe Miasteczko lubuskie

https://www.facebook.com/

Sp%C3%B3%C5%82dzielnia-

Socjalna-LAJD-Home-

2042088596023678/

2017-10-16 2019-04-16 1. budownictwo
11. pozostała produkcja i 

przemysł

14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej
Usługi budowlane, stolarskie, produkcja rękodzielnictwa, hafciarstwa, aramżacja wnętrz.

195
spółdzielnia socjalna Socjalna „Odkrywamy 

lubuskie”
081027711 5993163074 spółdzielnia socjalna 697 087 233 odkrywamylubuskie@gmail.com Gorzów Wlkp. Spichrzowa 4A 66-400 Gorzów Wlkp. lubuskie

http://www.odkrywamylub

uskie.pl/
2017-03-15 2018-09-15

12. rekreacja, turystyka i 

zakwaterowanie

14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej
8. motoryzacja

Sprzątanie budynków, obiektów przemysłowych i innych terenów, działąlność turystyczna, 

prowadzenie warsztatu samochodowego z wulkanizacją.

196 spółdzielnia socjalna Socjalna „Paradise” 368625404 9252120553 spółdzielnia socjalna 603 578 520 mmalaszczuk@wp.pl Bytom Odrzański Dworcowa 1 67-115 Bytom Odrzański lubuskie

https://www.facebook.com/

Sp%C3%B3%C5%82dzielnia-

Socjalna-Paradise-

880845192092143/

2017-11-13 2019-05-13 17. usługi socjalne
Usługi gastronomiczne, godzinowy klub dziecięcy (opieka nad dziećmi), pielęgnacja terenów 

zielonych, usługi sprzątania, pomoc osobom starszym i niepoełnosprawnym.

197 spółdzielnia socjalna Socjalna „PRECYZJA - BUD” 367001481 2810089151 spółdzielnia socjalna 696 615 301 precyzja.bud@gmail.com Dobiegniew Gorzowska 4/3 66-520 Dobiegniew lubuskie

https://www.facebook.com/

people/Sp%C3%B3%C5%82

dzielnia-Socjalna-Precyzja-

bud/100016546023376

2017-04-13 2020-09-25 1. budownictwo 9. produkcja mebli
Usługi ogólnobudowlane, roboty drogowe, wykonywanie przedmiotó dekoracyjnych, w tym 

mebli z palet i altany. 

198
spółdzielnia socjalna Socjalna „Smaki znad 

Warty i Noteci”
368056225 2810090384 spółdzielnia socjalna

799 729 857

727 558 458 
kkorpowski@wp.pl;    pycharyba@wp.pl Ługi Ługi 31a 66-520 Dobiegniew lubuskie 2017-09-01 2020-10-05 6. handel i pozostałe usługi 18. zdrowie i uroda

Promocja i dystrybucja regionalnych, ekologicznych produktów spożywczych, działalność 

gastronomiczna.

199 spółdzielnia socjalna Socjalna „STUDNIE” 367081563 5961754317 spółdzielnia socjalna 798 970 240 hydrotex1@o2.pl Kaława Kaława 68a 66-300 Międzyrzecz lubuskie 2017-06-01 2018-12-01 1. budownictwo
12. rekreacja, turystyka i 

zakwaterowanie
5. gastronomia

Prowadzenie działalności związanej z odwiertem studni, pomp ciepła, badanie gruntu oraz 

prowadzenie pensjonatu (nocleg, wyżywienie, imprezy okolicznościowe).

200 spółdzielnia socjalna Socjalna „TUR” 368627863 4970087848 spółdzielnia socjalna
696 193 245

664 451 165
cis.wschowa@onet.pl Wschowa Kopernika 7 67-400 Wschowa lubuskie 2018-01-02 2019-07-02 15. usługi komunalne

Utrzymanie porządku w budynkach i obiektach przemysłowych, zagospodarowanie terenów 

zielonych.

201 spółdzielnia socjalna Socjalna „U Babci Nonci” 368396547 5993209267 spółdzielnia socjalna 690 002 714 robertpatrykd@gmail.com Gorzów Wlkp. B. Chrobrego 18 66-400 Gorzów Wlkp. lubuskie
https://www.facebook.com/

babcianoncia/
2018-03-01 2019-09-01 5. gastronomia 3. edukacja i kultura

Działalność gastronomiczna, w tym catering (przygotowywanie tradycyjnych potraw 

romskich), działalność artystyczna.

202 spółdzielnia socjalna Socjalna „Uśmiech” 368843673 9252121624 spółdzielnia socjalna 606 411 238 oniad55@outlook.com
 Nowe 

Miasteczko
Rynek 27 67-124  Nowe Miasteczko lubuskie 2018-01-09 2019-07-09 15. usługi komunalne

14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej
17. usługi socjalne

Organizacja imprez okolicznościowych, dekorowanie sal, projektowanie i pielęgnacja zieleni, 

opieka nad osobami starszymi, sprzątanie pomieszczeń osób prywatnych.

203 spółdzielnia socjalna Socjalna „Wsparcie” 367889153 5993206352 spółdzielnia socjalna 607 487 111 aneleh11@o2.pl Gorzów Wlkp. Teatralna 26 66-400 Gorzów Wlkp. lubuskie 2017-09-01 2019-03-01 17. usługi socjalne 5. gastronomia
Świadczenie usług opiekuńczych w domu klienta, dostarczanie posiłków do domu, usługa 

prania.

204 spółdzielnia socjalna Socjalna ARISTON 367081385 9271950764 spółdzielnia socjalna 698 622 158 accentmedia@wp.pl Świebodzin Plac Dworcowy 1 66-200 Świebodzin lubuskie 2017-05-15 2018-11-15 6. handel i pozostałe usługi
Działalność o profilu dystrybucyjnym - kolportaż materiałów reklamowo-promocyjnych oraz 

marketingowych.

205 spółdzielnia socjalna Socjalna Medi-Spa 367805200 5993205766 spółdzielnia socjalna 607 487 111 aneleh11@o2.pl Gorzów Wlkp. Teatralna 26 66-400 Gorzów Wlkp. lubuskie 2017-09-01 2019-03-01
12. rekreacja, turystyka i 

zakwaterowanie
5. gastronomia 17. usługi socjalne

Organizacja rekreacji dla osób indywidualnej oraz grup (sucha sauna, sauna infrared, masaż, 

relaks na łonie natury). Usługi cateringowe, opiekuńcze.

206
spółdzielnia socjalna Socjalna Zakład 

Wielobranżowy "PoMoc"
360204169 5993173210 spółdzielnia socjalna 535 591 933 sszwpomoc@gmail.com Gorzów Wlkp. Teatralna 26 66-400 Gorzów Wlkp. lubuskie 2017-03-02 2018-09-02 1. budownictwo 15. usługi komunalne 5. gastronomia

spółdzielnia socjalna jest profesjonalnym usługodawcą w zakresie pielęgnacji zieleni i 

drobnych usług budowlanych i gastronomiczno-cateringowych.

207
spółdzielnia socjalna Socjalna

„Power Flower”
367679148 5993205111 spółdzielnia socjalna

696 380 078

531 468 867
power.flower@interia.pl Krasowiec Krasowiec 18 66-446 Deszczno lubuskie 2017-07-03 2019-01-03

14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej
2. dom i ogród

Montaż systemów fotowoltaicznych oraz pielegnacja terenów zielonych (ogrody, dziedzińce 

i.in.).

208 Spółdzielnia Socjalna Zagroda Leśna 368767044 5981641668 spółdzielnia socjalna 502 052 257 info@polonicum.ue Radzików Radzików 35/4 69-108 Cybinka lubuskie 2018-05-30 3. edukacja i kultura
12. rekreacja, turystyka i 

zakwaterowanie
18. zdrowie i uroda

Spółdzielnia oferuje usługi w zakresie hipoterapii, animaloterapia oraz naukę jazdy konnej; 

dodatkowo organizację imprez i spotkań okolicznościowych, integracyjnych;

209
Spółdzielnia Socjalna Zakład Aktywności 

Zawodowej
 081203272 9291859156 spółdzielnia socjalna 723 332 932 biuro@uv24.pl Zielona Góra Dąbrowskiego 20A 65-021 Zielona Góra lubuskie www.uv24.pl 2018-05-30

14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej
Druk wielkoformatowy metodą UV; rozszerzenie oferty także o druk na płytach (PVC, Plexi

210 Spółdzielnia Socjalna Zielone Oko 367930298 9731043968 spółdzielnia socjalna 609 201 555 kontakt@zieloneoko.com Zielona Góra . B.Chrobrego 20A,  65-052 Zielona Góra lubuskie www.zieloneoko.com 2018-05-30 6. handel i pozostałe usługi 18. zdrowie i uroda
Gabinet rehabilitacji wzroku dla dzieci i młodzieży, salon optyczny dla dzieci i młodzieży, 

gabinet dietetyka, gabinet logopedy, pracownia krawiecko-drukarsko-malarska. 

211 Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji PoMost 080086485 9271873207 stowarzyszenie 784 955 568 kostyszak@tlen.pl Świebodzin Park Chopina 4 66-200 Świebodzin lubuskie
http://www.pomost.lslabs.e

u/
2017-11-23 2019-05-23 17. usługi socjalne 3. edukacja i kultura

Działania zachęcające młodzież w udziale w życiu publicznym oraz wspieraniu organizacji 

pozarządowych. Współpraca z organizacjami pozarzadowymi, działania na rzecz rozowju 

społeczności lokalnej, pomoc osobom niepełnosprawnym, bezrobotnym.

212
Stowarzyszenie na Rzecz Inicjatyw 

Obywatelskich Nowy Gorzów 
366963730 5993200384 stowarzyszenie 790 720 213

kepiszak@op.pl 

r.kuzbinski@lowes.lubuskie.org.pl
Gorzów Wlkp. Przemysłowa 53 66-400 Gorzów Wlkp. lubuskie 2017-07-01 2019-01-01

12. rekreacja, turystyka i 

zakwaterowanie
6. handel i pozostałe usługi 3. edukacja i kultura

Działalność turystyczna, projektowanie materiałów reklamowych i dekoracyjnych, 

prowadzenie sklepu internetowego, pozyskiwanie klientów poprzez oragnizację targów i 

szkoleń, działalność artystyczna.

213 Stowarzyszenie P.A.R.K.  081210421 9252101774 stowarzyszenie 880 159 687 stowarzyszenie@s-park.org Nowa Sól Zjednoczenia 24/8 A 67-100 Nowa Sól lubuskie s-park.org 2018-06-11
12. rekreacja, turystyka i 

zakwaterowanie

P.A.R.K. - Przestrzeń, Aktywność, Rekreacja, Kultura - zajmuje się organizacją imprez 

sportowych, kulturalnych i artystycznych, główne działania skupiają się na animacji Parku 

rekreacyjnego. Prowadzi Park Linowy w Nowej Soli, klub BMX „S-park” i szkółkę rolkarską 

Wrollowani

214
Stowarzyszenie Profilaktyczno-Edukacyjno-

Terapeutyczne„Profil”
368308543 9282088191 stowarzyszenie 607 777 703

gochawawik@wp.pl; 

nzozotprofil@interia.pl
Żary Jagiellońska 13-13A 68-200 Żary lubuskie 2017-11-20 2019-05-20 18. zdrowie i uroda Działalność w obszarze profilaktyki, psychoedukacji, terapii.

215 Stowarzyszenie Zielona Góro Zacznij Biegać 081200888 9731016954 stowarzyszenie 508 859 401 zgbiega@gmail.com Zielona Góra Władysława Jagiełły 4 65-245 Zielona Góra lubuskie www.zgzb.pl 2018-05-30
10. produkcja i przetwórstwo 

żywności

14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej
5. gastronomia

Działalność w zakresie organizacji imprez sportowych; prowadzenie pracowni kulinarnej- Life 

in run oferującej naturalną i wegetariańską żywność oraz diety eliminacyjne.

216
Wielobranżowa spółdzielnia socjalna Socjalna 

„Eden”
081062274 9252099735 spółdzielnia socjalna 501 510 776 wsseden@wp.pl Kożuchów Anny Haller 1 67-120 Kożuchów lubuskie

https://www.facebook.com/

wsseden/
2016-09-01 2018-03-01 5. gastronomia 15. usługi komunalne

spółdzielnia socjalna specjalizuje się w  przygotowaniu dań obiadowych dla szkół, osób 

prywatnych (catering) oraz  specjalizuje się w sprzątaniu.

217
Wielobranżowa spółdzielnia socjalna Socjalna 

„Lider”
081062908 9241901666 spółdzielnia socjalna 781 283 725 e.ciucmanska@wp.pl Małomice Piastowska 19 67-320 Małomice lubuskie 2017-03-15 2018-09-15 15. usługi komunalne spółdzielnia socjalna zajmuje się działalnością rozrywkową i rekreacyjną.

218
Wielobranżowa spółdzielnia socjalna Socjalna 

„Woreczek”
367310874 5993202905 spółdzielnia socjalna 601 568 275 grzeswitkowski@gmail.com Gorzów Wlkp.

Bolesława Chrobrego 

33/1
66-400 Gorzów Wlkp. lubuskie 2017-07-10 2019-01-10 5. gastronomia 6. handel i pozostałe usługi

Prowadzenie działalności gastronomicznej, imprezy okolicznościowe, działalność w branży 

rowerowej - serwis naprawa, sprzedaż rowerów.

219 Związek Organizacji Pomocowych 367974054 5993206671 związek stowarzyszeń 516 354 201 lsrr.brogowska@wp.pl Gorzów Wlkp. Przemysłowa 53 66-400 Gorzów Wlkp. lubuskie 2017-09-07 2019-03-07 17. usługi socjalne
Działalność w obszarze usług społecznych poprzez świadczenie usług asystenckich osób 

chorych, niepełnosprawnych.

220 "KŁOS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 100501970 7322104298 spółka non profit (sp. z o.o.) 695 141 409 szewc@tpn.org.pl Jedlicze A Jedlinowa 42/44 95-073 Jedlicze łódzkie brak 2019-04-18 2020-10-18 3. edukacja i kultura 5. gastronomia
12. rekreacja, turystyka i 

zakwaterowanie

Spółka działa na zasadach firmy społecznej, zatrudnia, szkoli oraz tworzy miejsca staży 

zawodowych

221
Centrum Medyczne "ANIA" Spółka z o.o. non- 

profit
366078330 8361862951 spółka non profit (sp. z o.o.) 792 818 826 cma.biuro@gmail.com Skierniewice Mikołaja Kopernika  4 96-100 Skierniewice łódzkie

www.centrum-medyczne-

ania.pl
2018-06-29 2019-12-29 18. zdrowie i uroda

usługi fizjoterapii stacjonarne i domowe, opieka domowa, prowadzenie wypożyczalni sprzętu 

rehabilitacyjnego, transport sprzętu

222 EUREX Nieruchomości  Spółdzielnia Socjalna 101295810 9820372165 spółdzielnia socjalna 790 666 023 eurex@home.pl Łódź Powszechna 2 93-321 Łódź łódzkie www.eurex.krn.pl 2018-06-29 2019-12-29 2. dom i ogród Zarządzanie i obsługa nieruchomości

223
FUNDACJA "OSTOJA" IM. SIOSTRY KLARYSKI 

STANISŁAWY Z OPOCZNA
59229898900000 7681712721 fundacja 447 556 016 sds_opoczno@wp.pl  Opoczno Westerplatte 2 26-300  Opoczno łódzkie http://fundacja-ostoja.pl/ 2018-06-29 2019-12-29 5. gastronomia 17. usługi socjalne

Fundacja prowadzi jadłodajnię, punkt gastronomiczny, organizuje imprezy okolicznościowe. 

Prowadzi Środowiskowy Dom Samopomocy oraz Magazyn Żywności.

224
FUNDACJA AKTYWNEGO KSZTAŁCENIA I 

REKREACJI SALIX
360176823 7681836771 fundacja 663 994 149 kontakt@fundacjasalix.pl Opoczno

M. Curie-Skłodowskiej 

24/24
26-300 Opoczno łódzkie fundacjsalix.pl 2019-04-29 2020-10-29 3. edukacja i kultura

Misją Fundacji Salix jest wychowanie i edukacja młodego człowieka do pełnienia ról 

społecznych, wykorzystując organizację czasu wolnego z elementami przetrwania i pierwszej 

pomocy. 

225
FUNDACJA CENTRUM WSPIERANIA ROZWOJU 

SEMAFOR
36406493700000 8272309460 fundacja 510 516 131 biuro.fundacja.semafor@gmail.com Sieradz Sarańska 6 98-200 Sieradz łódzkie http://fundacjasemafor.pl/ 2018-06-29 2019-12-29 3. edukacja i kultura 18. zdrowie i uroda

Fundacja prowadzi przedszkole dla dzieci ze spektrum autyzmu, poradnię psychologiczno-

pedagogiczną, ma szeroką ofertę terapeutyczną, w ramach działalności gospodarczej 

prowadzi zajęcia w szkołach (w zakresie dogoterapii).

226
Fundacja Edukacji Demokratycznej 

"Dmuchawiec"
365000508 7272803188 fundacja 660 541 440 biuro@fundacjadmuchawiec.pl Łódź

Batalionów Cłopskich 

6/14
94-058 Łódź łódzkie

www.fundacjadmuchawiec.

pl
2019-04-30 2020-10-30 3. edukacja i kultura

Fundacja prowadzi placówki w duchu edukacji demokratycznej, prowadzony jest punkt 

przedszkolny i warsztaty szkolnej edukacji.

227 Fundacja Głowa do Góry 360001294 7252079594 fundacja 607 606 414 fundacja@glowadogory.pl Łódź Brukowa 12 91-341 Łódź łódzkie www.glowadogory.pl 2018-06-29 2019-12-29 1. budownictwo Działalność budowlana, remonty, termomodernizacja budynków

228 Fundacja Gotowi na wszystko 381901943 7322194781 fundacja 721 540 816 roli1979@o2.pl
Aleksandrów 

Łódzki

Bartoszewskiego 

1/100
95-070 Aleksandrów Łódzki łódzkie brak 2019-04-01 2020-10-01 1. budownictwo 2. dom i ogród 15. usługi komunalne Fundacja zajmuje się sprzątaniem biur, mieszkań, domów, pomieszczeń przemysłowych.

229 Fundacja GREEN LIVE DARIA 381853026 8331402794 fundacja 517 896 752 debolina@tlen.pl Brzeziny Piłsudskiego 18 95-060 Brzeziny łódzkie brak 2019-04-01 2020-10-01 3. edukacja i kultura Promowanie zdrowego trybu życia, prowadzenie zajęć dla dzieci, trening personalny.

230 FUNDACJA RENOWACJA 365641360 7712887351 fundacja 535 556 060 marcin01149@wp.pl
Piotrków 

Trybunalski

Wojska Polskiego 23 

lok. 22
97-300 Piotrków Trybunalski łódzkie www.fundacjarenowacja.pl 2019-04-19 2020-10-19 1. budownictwo

Przedsiębiorstwo wykonuje głównie prace wykonczenioe w branży budowlanej takiej jak: 

glazurnictwo, elementy suchej zaudowy, malowanie, tapetowanie itp.

231
Fundacja Rozwoju Dzieci i Młodzieży Piękny 

Świat
100730936 9820365739 fundacja 509 477 050 kontakt@przystanekzofiowka.pl Zofiówka Stanisławowska 2 95-080 Zofiówka łódzkie pieknyswiat.org.pl 2019-04-30 2020-10-30 3. edukacja i kultura 5. gastronomia

12. rekreacja, turystyka i 

zakwaterowanie

Fundacja w ramach działalności gospodarczej zajmuje się prowadzeniem ośrodka 

szkoleniowo-integracyjnego Przystanek Zofiówka. 

232 Łowickie Stowarzyszenie "Dać Szansę" 750454080 8341421735 stowarzyszenie 602 406 587 dac.szanse.lowicz@o2.pl Łowicz Mostowa 4 99-400 Łowicz łódzkie brak 2019-04-05 2020-10-05 17. usługi socjalne 18. zdrowie i uroda
Stowarzyszenie działa w zakresie usług opiekuńczych zwykłych oraz usług opiekuńczych 

specjalistycznych dla osób starszych, niepełnosprawnych oraz dzieci i młodzieży
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233
RAWSKO-BIALSKA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA 

NADZIEJA I PRACA
10170246800000 8351604584 spółdzielnia socjalna 468 142 619 biuro@spoldzielniarawa.pl

Rawa 

Mazowiecka
Katowicka 24e 96-200 Rawa Mazowiecka łódzkie http://spoldzielniarawa.pl/ 2018-06-29 2019-12-29 1. budownictwo 15. usługi komunalne

Spółdzielnia Socjalna świadczy usługi budowlane, ponadto: utrzymanie porządku, 

pielęgnacja terenów zielonych, zbieranie i segregowanie odpadów komunalnych, działalność 

związana z wyżywieniem, a także prowadzi  Zakład Aktywności Zawodowej.

234 Spółdzielnia Socjalna Noventa 100976330 7272769480 spółdzielnia socjalna 42/2367499 noventa@uwolnienie.pl Łódź Więckowskiego 62 90-735 Łódź łódzkie www.uwolnienie 2018-06-29 2019-12-29 15. usługi komunalne Sprzątanie wnętrz i mycie okien

235
Spółdzielnia Socjalna  "MIĘDZYNARODOWE 

CENTRUM ROZWOJU"
101628750 7752645341 spółdzielnia socjalna 502 831 024 lebkowski@gazeta.pl Kutno

Warszawskie 

Przedmieście 31
99-300 Kutno łódzkie www.maluchowokutno.pl 2018-06-29 2019-12-29 3. edukacja i kultura 5. gastronomia

12. rekreacja, turystyka i 

zakwaterowanie

Spóldzielnia prowadzi działalność  w zakresie edukacji  i opieki, prowadzi 

niepubliczneprzedszkole i żłobek  

236 Spółdzielnia Socjalna Pecunia 366095238 7262663567 spółdzielnia socjalna 504 649 593 ggembalski@gmail.com Łódź
B.Limanowskiego 107 

lok.2U
91-334 Łódź łódzkie www.pecunia.pl 2018-06-29 2019-12-29 4. ekonomia Działalność rachunkowo-księgowa, doradztwo podatkowe

237 Spółdzielnia  Socjalna "TRIFOGLIO" 100434988 7262578152 spółdzielnia socjalna 536 197 077 iminiszewska@tpn.org.pl Łódź Duńska 1 C 91-204 Łódź łódzkie brak 2018-06-29 2019-12-29
14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej

Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna 

działalność wspomagająca prowadzenie biura 

238 Spółdzielnia  Socjalna RESTART 382088622 7292728886 spółdzielnia socjalna 507 101 555 murawadominik@gmail.com Łódź Józefowska 16 93-338 Łódź łódzkie brak 2019-04-01 2020-10-01 5. gastronomia Prowadzenie placówki gastronomicznej, browar rzemiślniczy

239 Spółdzielnia Socjalna  "FADO" 101708063 7282795645 spółdzielnia socjalna 42/231 3036 w.8 biuro@spoldzielniafado.com Łódź Nawrot 94/96 90-040 Łódź łódzkie www.spoldzielniafado.com 2018-06-29 2019-12-29
14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej
Działalność związana z tłumaczeniami

240 Spółdzielnia Socjalna  POP 365933559 7252161717 spółdzielnia socjalna 791 030 688 popart.lodz@gmail.com Łódź Pl.Wolności 6 91-415 Łódź łódzkie www.popart.pl 2018-06-29 2019-12-29 5. gastronomia Działalność gastronomiczna i artystyczna

241 SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA ARKAN GREEN 36600210700000 7732480279 spółdzielnia socjalna 727 908 877 biuro2.arkangreen@gmail.com
Tomaszów 

Mazowiecki
Piłsudskiego 34 97-200 Tomaszów Mazowiecki łódzkie https://www.arkangreen.pl/ 2018-06-29 2019-12-29 1. budownictwo

Spółdzielnia Socjalna oferuje kompleksowy wachlarz usług budowlanych związanych z 

projektem "Domy za mniej niż 100 tysięcy złotych".

242 Spółdzielnia Socjalna BE HAPPY 101746276 7752645890 spółdzielnia socjalna 609 770 087 kontakt@byhappykutno.pl Kutno Grota Roweckiego 3 99-300 Kutno łódzkie www.behappykutno.pl 2018-12-17 2020-06-17 3. edukacja i kultura
12. rekreacja, turystyka i 

zakwaterowanie

Edukacja, opieka, rozrywka, prowadzenie punktu przedszkolnego 

243 Spółdzielnia Socjalna Communal Service 100935035 8331393606 spółdzielnia socjalna 603 568 745 communal-service@tlen.pl Brzeziny
ul. Sienkiewicza 10 

lok. 12
95-060 Brzeziny łódzkie www.communalservice.pl 2018-10-02 2020-04-02 15. usługi komunalne 2. dom i ogród

14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej

prace porządkowe – oczyszczanie miasta,odzysk surowców z materiałów segregowanych 

(własna   sortownia), usługi w zakresie zagospodarowania terenów 

244 SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA EDUKREATOR 365690950 7712887434 spółdzielnia socjalna 664 087 406 edukreator@wp.pl
Piotrków 

Trybunalski
Narutowicza 23 97-300 Piotrków Trybunalski łódzkie edukreator.com.pl 2019-04-19 2020-10-19 15. usługi komunalne

Spółdzielnia prowadzi usługi opiekuńcze i wychowawcze. Prowadzi Niepubliczne Przedszkole 

Artystyczne z oddziałem terapeutycznym oraz Niepubliczny Żłobek. Opieka w placówce 

skierowana jest do dzieci w wieku 1-8 lat. 

245 Spółdzielnia Socjalna GREEN SERVICE 365438848 9970154636 spółdzielnia socjalna 48 535-255-424 ss.greenservice@gmail.com Wieruszów Sportowa 4 98-400 Wieruszów łódzkie
http://www.greenservice-

wieruszow.pl/
2018-10-01 2020-03-01 15. usługi komunalne

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI, 

UTRZYMANIEM OBIEKTÓW SPORTOWYCH

246 Spółdzielnia Socjalna K-5 101092685 7752537761 spółdzielnia socjalna  534 100 025 kraina.K5@interia.pl Gołębiew Stary 1 99-300 Kutno łódzkie
www.krainamlodychodkryw

ców.pl
2018-12-17 2020-06-17 3. edukacja i kultura

12. rekreacja, turystyka i 

zakwaterowanie
Spółdzielnia prowadzi punkt przedszkolny i salę zabaw (edukacja i rozrywka).

247 Spółdzielnia Socjalna Larigo Group 101469150 7272787466 spółdzielnia socjalna 791 269 300 larigo12@gmail.com Łódź Wierzbowa 18 93-408 Łódź łódzkie www.larigogroup.pl 2018-06-29 2019-12-29
14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej

Wykonywanie fotokopii,przygotowywanie dokumentow  i pozostala  specjalistyczna 

działalność wspomagajaca  prowadzenie biura

248 SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA PIĄTKOWSKA 36603811100000 7331349929 spółdzielnia socjalna 665 270 628 spoldzielniapiatkowska@gmail.com Głowno Piątkowska 29 95-015  Głowno łódzkie 2018-06-29 2019-12-29
10. produkcja i przetwórstwo 

żywności
15. usługi komunalne

Spółdzielnia Socjalna prowadzi piekarnię, oferuje usługi porządkowe oraz zagospodarowanie 

terenów zielonych.

249 SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA PROMYK NADZIEI 10076808600000 7681808272 spółdzielnia socjalna 514 322 803 spoldzielnia.socjalna@interia.eu  Opoczno Mikołaja Kopernika 5d 26-300  Opoczno łódzkie
http://spoldzielnia-

promyknadziei.pl/
2018-06-29 2019-12-29 6. handel i pozostałe usługi 17. usługi socjalne

Spółdzielnia Socjalna prowadzi sklep z żywnością ekologiczną, naturalnymi kosmetykami.  

Świadczy usługi opiekuńcze, cateringowe oraz usługi przewozowe, w tym dla osób 

niepełnosprawnych. Wynajmuje sale szkoleniowe.

250 SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA ZIELONE PABIANICE 36592909000000 7312053754 spółdzielnia socjalna 501 714 357 kontakt@zielonepabianice.org Pabianice Partyzancka 31 95-200 Pabianice łódzkie http://zielonepabianice.org 2018-06-29 2019-12-29 15. usługi komunalne 17. usługi socjalne

Spółdzielnia Socjalna oferuje usługi porządkowe, pielęgnacji terenów zielonych, 

wykonywania drobnych prac remontowych, przeprowadzkowe, a także nagłe prace 

interwencyjne. Świadczy usługi opiekuńcze.

251 Stowarzyszenie "Dolina Skrzatów" 364861504 7322179729 stowarzyszenie 796 725 796 dolinaskrzatow@gmail.com Łódź
Św. Jerzego 12/ lok. 

30U
91-072 Łódź łódzkie www.dolinaskrzatow.pl 2019-04-01 2020-10-01 3. edukacja i kultura Edukacja poprzez baśniową postać skrzata, nawiązująca do trafycji słowiańskich. 

252 Stowarzyszenie Inicjatywa Rozsądnych Polaków 473258114 7251880545 stowarzyszenie 42/2965587 biuro@sirp.pl Łódź Piotrkowska 41/2 90-410 Łódź łódzkie www.sirp.pl 2018-06-29 2019-12-29 17. usługi socjalne Pomoc społeczna bez zakwaterowania

253
Stowarzyszenie Młodzieży i Osób z Problemami 

Psychicznymi, ich Rodzin i Przyjaciół Pomost
472384325 7311793839 spółdzielnia socjalna 42/6320866 pomost.s@poczta.fm Łódź Próchnika 7 90-408 Łódź łódzkie www.pomost-lodz.org 2018-06-29 2019-12-29 18. zdrowie i uroda

Stowarzyszenie wspiera proces zdrowienia osób chorujących i rozwój osobisty dla 

poszukujących nowych możliwości

254
STOWARZYSZENIE RODZICÓW I OPIEKUNÓW 

OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH KONICZYNKA
10106160 7722392390 stowarzyszenie 503 760 777 koniczynka.radomsko@gmail.com Radomsko Jagiellońska 36 97-500 Radomsko łódzkie

www.stowarzyszenie-

koniczynka.pl
2019-04-26 2020-10-26 18. zdrowie i uroda

Stowarzyszenie wspiera osoby z niepełnosprwnością i ich opieuknów, prowadzi Centrum 

terapii w ramach którego oferuje rehabilitację ruchową, biofeedback, zajęcia 

logopedyczne,integrację sensoryczną, hydroterapie itp.

255 VITASANA Spółdzielnia Socjalna 101657101 9820374276 spółdzielnia socjalna 887 696 922 biuro.vitasana@gmail.com Łódź Piotrkowska 16 90-269 Łódź łódzkie brak 2018-06-29 2019-12-29 5. gastronomia Podmiot realizuje zlecenia cateringowe- spredaz dań i napojów.

256
"Beskid Zielony" Lokalna Organizacja 

Turystyczna
492948516 7381982540 stowarzyszenie 508 107 277 biuro@beskidzielony.pl Gorlice ul. Kościuszki 34/4 38-300 Gorlice małopolskie brak 2018-07-31 2020-01-30 3. edukacja i kultura 7. informatyka

12. rekreacja, turystyka i 

zakwaterowanie

Działalność związana z krzwieniem kultury, w tym: prezentacją zanikających zawodów, 

sprzedażą pamiątek regionalnych, prowadzeniem portalu turystycznego

257
AWOS NON PROFIT 

Sp. z o.o.
368343597 8733264041 spółka non profit (sp. z o.o.) 607 209 891 dajemynadzieje@onet.pl Wojnicz ul. Kąpielowa 29 32-830 Wojnicz małopolskie brak 2018-01-15 2018-07-14 1. budownictwo

Działalność związana z robotami budowlanymi, utrzymaniem czystości I zarządzaniem 

zielenią.

258 Baltic Business Media Non Profit Sp. z o.o. 380908357 9452221253 spółka non profit (sp. z o.o.) 534 602 114 daniela.riabova@gmail.com Kraków al. 29 listopada 94 31-406 Kraków małopolskie brak 2018-11-16 2020-05-16
14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej
6. handel i pozostałe usługi 4. ekonomia

Przedsiębiorstwo społeczne w formie spółki usługowo-eventowo-graficznej stanowi 

zwieńczenie wieloletniego doświadczenia grupy inicjatywnej w obszarze promocji i obsługi 

wizerunku. 

259 Flexstrip Non Profit Sp. z o.o. 367015046 5213776164 spółka non profit (sp. z o.o.) 508 036 239 m.piaskowski@flexstrip.pl Olkusz Mickiewicza 25 32-300 Olkusz małopolskie brak 2018-07-20 2020-01-20
14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej

Sprzedaż i wynajem pojazdów elektrycznych (skuterów, rowerów) prowadzona dla firm i osób 

indywidualnych. Wynajem skuterów trójkołowych dla firm świadczących usługi dostawy 

jedzenia do domu.

260 Food&Life Sp. z o.o. 380850600 6762552741 spółka non profit (sp. z o.o.) 530 238 223 biuro@psfoodlife.pl Kraków ul. Praska 51/13 30-322 Kraków małopolskie psfoodlife.pl 2018-12-07 2020-06-07
14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej
5. gastronomia 6. handel i pozostałe usługi

Nazwa naszego przedsiębiorstwa składa się z dwóch części. Pierwsza czyli food obejmuje 

produkcję i sprzedaż produktów gastronomicznych oraz organizację obsługi cateringowej. 

Druga czyli life dotyczy kreowania za pomocą warsztatów i szkoleń zmian w przestrzeni 

społecznej i biznesowej, które dotyczą osób z niepełnosprawnością. Nasza działalność 

odbywa się w dwóch punktach stacjonarnych w Krakowie oraz mobilnym foodtrucku.

261 Fundacja "Otwarte Skrzydła" 380205650 7352876812 fundacja 609 394 867 f.otwarteskrzydla@gmail.com  Rabka Zadrój ul. Gilówka 88 34-700 Rabka Zdrój małopolskie brak 2018-07-31 2020-01-30 3. edukacja i kultura
11. pozostała produkcja i 

przemysł
18. zdrowie i uroda

Reintegracja zawodowa osób niepełnosprawnych poprzez produkcję gier i zabawek z 

produktów certyfikowanych, a także utworzenie sali do integracji sensorycznej  dla dzieci i 

młodzieży zaburzonej w rozwoju psychofizycznym.

262
Fundacja "Pomagam Niewidomym" Władysława 

Lorka
123032186 7343523617 fundacja 601 083 905 f.niewidomi@inetria.pl Nowy Sącz ul. Szkolna 13/33 33-300 Nowy Sącz małopolskie brak 2018-03-15 2019-09-14 18. zdrowie i uroda

Przedsiębiorstwo wykonuje: zabiegi rehabilitacyjne, masaże lecznicze, masaże relaksacyjne  

itp.

263 Fundacja "Project Cracovia" 366736832 6182158269 fundacja 793 101 067 sw@navigoo.pl Kraków
ul. Bp. Filipa 

Padniewskiego 22/44
31-982 Kraków małopolskie brak 2019-01-28 2020-07-28

14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej
3. edukacja i kultura

Firma z branży informacyjno-handlowo-usługowo-informatycznej zajmująca się głównie 

sprzedażą - udopstępnianiem informacji o ogłoszeniach usługowo-handlowych z każdej 

branży.

264 Fundacja "ZIELONA PRZYSTAŃ" 369679514 8733266-293 fundacja 609 975 957 brak Tarnów ul. Piotra Skargi 29a 33-100 Tarnów małopolskie brak 2018-04-03 2019-10-02 17. usługi socjalne 18. zdrowie i uroda 15. usługi komunalne

Fundacja zajmuje się działalnością związaną z promocją i ochroną zdrowia poprzez usługi 

fizjoterapeutyczne i rehabilitacyjne. Ponadto świadczy usługi pomocy w sprzątaniu i innego 

rodzaju pomocy osobom starszym i niesamodzielnym.

265 Fundacja „Polska na rowerze” 369231890 7343555072 fundacja 607 505 447 poland.on.bike@gmail.com Nowy Sącz ul. Gwardyjska 22 33-300 Nowy Sącz małopolskie www.polandonbike.com 2018-03-15 2019-09-14
12. rekreacja, turystyka i 

zakwaterowanie

Przedsiębiorstwo zajmuje się szeroko rozumianą turystyką, ze szczególnym nastawieniem na 

ofertę promującą turystykę rowerową w Polsce, organizowaniem wyjazdów rowerowych dla 

zagranicznych turystów w Polsce oraz prowadzeniem portalu promującego turystykę 

rowerową w Polsce www.polandonbike.com.

266 Fundacja EDUMOCNI 380815064 9930667832 fundacja 696 455 957 brak Tarnów
ul. Tadeusza 

Kościuszki 37A
33-100 Tarnów małopolskie brak 2018-07-31 2020-01-30 3. edukacja i kultura

14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej
4. ekonomia

Fundacja zajmuje się działalnością związaną z usługami edukacyjnymi i szkoleniowymi z 

obszaru: IT, programowania i szkoleń zawodowych.

267 Fundacja getKRAK 380029495 6783174037 fundacja 793 101 067 sw@getkrak.eu Kraków
ul. Padniewskiego 

22/44
31-982 Kraków małopolskie - 2018-09-10 2020-03-10 7. informatyka

14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej

Fundacja GetKRAK działa w branży informacyjno-handlowo-usługowo-informatycznej. 

Działalność polega na udostępnianiu za pośrednictwem nowoczesnego portalu 

inetrnetowego inf. o ogłoszeniach usługowo-handlowych z każdej branży.

268
Fundacja Inicjatyw Lokalnych i Ekonomii 

Społecznej
380317120 6772434902 fundacja 12 638 664 fundacja.ilies@gmail.com Kraków ul. Wrocławska 31/5 30-011 Kraków małopolskie brak 2019-01-31 2020-07-31 6. handel i pozostałe usługi

Fundacja prowadzi sklep charytatywny, oferując produkty i usługi w ramach następujących 

działów: Nova Moda, PRL, 1001 drobiazgów. W sklepie znajdziemy antyki, pamiątki 

historyczne i aktualne z Krakowa i Polski, unikatowe gadżety, białe kruki, a także odzież: 

codzienną, nietypową oraz dodatki,w tym perfumy i biżuterię.

269 Fundacja INVICTO TEAM 380578836 7352877645 fundacja 604 785 696 kontakt@biuroinvicto.pl  Nowy Targ os. Bór 13 34-400  Nowy Targ małopolskie brak 2018-07-31 2020-01-30
14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej
4. ekonomia 3. edukacja i kultura Przedsiębiorstwo prowadzi usługi w zakresie rachunkowości i księgowości dla firm i instytucji.

270 Fundacja Liderzy Przedsiębiorczości 366325649 6282268402 fundacja 604 576 185 dominikbestocha@gmail.com Myślachowice ul. Ogrodowa 22 32-543 Myślachowice małopolskie brak 2018-03-15 2019-09-14 18. zdrowie i uroda 3. edukacja i kultura
Działalność związana z prowadzeniem usług kosmetycznych i zabiegów odchudzających. 

Działalność związana z organizacją szkoleń i warsztatów dla dzieci i młodzieży.

271 Fundacja Life Your 367986494 7343551335 fundacja 600 411 119 olga43@poczta.onet.pl Nowy Sącz ul. Jagiellońska 71/3 33-300 Nowy Sącz małopolskie brak 2018-06-29 2020-12-28 5. gastronomia
14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej

Fundacja zajmuje się prowadzeniem placówki gastronomicznej stacjonalnej - restauracji oraz 

prowadzeniem usług cateringowych.

272
Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób 

Niepełnosprawnych "WYJDŹ Z DOMU"
122537317 7382144396 fundacja

730 777 293

606 636 261
 fundacja.wyjdz.z.domu@gmail.com Moszczenica ul. Średnie 85 38-321 Moszczenica małopolskie www.wyjdzzdomu.com.pl 2018-07-31 2020-01-30

12. rekreacja, turystyka i 

zakwaterowanie
5. gastronomia 6. handel i pozostałe usługi

Przedsiębiorstwo zajmuje się: prowadzeniem placówki gastonomicznej ruchomej (przyczepa 

gastronomiczna), świadczeniem usług w postaci organizacji wyjazdów i promowaniem 

turystki szczególnie osób niepełnosprawnych.

273 Fundacja Pracownia Kreatywna 363096929 8733256403 fundacja 793 011 365 fpkreatywna@gmail.com Tarnów ul. Piotra Skargi 11/2 33-100 Tarnów małopolskie brak 2018-01-15 2018-07-14 3. edukacja i kultura

Działalność związana ze sprzedażą usług polegających na prowadzeniu warsztatów 

artystycznych w obiektach takich jak: szkoły, przedszkola, kluby seniora I inne. Uzupełniająco 

prowadzona sprzedaż zestawów DIY (do it yourself) użytkowych, które klient może złożyć 

samodzielnie w całość, a także sprzedaż pamiątek związanych z Tarnowem.

274 Fundacja Rozwoju i Terapii "Moja Przestrzeń" 381304288 6772437705 fundacja 661 524 910 mojaprzestrzenkontakt@gmail.com Kraków ul. Świętokrzyska 4/2 30-015 Kraków małopolskie brak 2018-11-13 2020-05-13 3. edukacja i kultura 6. handel i pozostałe usługi 18. zdrowie i uroda

Fundacja zajmuje się sprzedażą i wypożyczaniem asortymentu terapeutycznego i pomocy do 

nauki dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi i zaburzeniami integracji sensorycznej. Poza tym 

w ofercie obejmuje świadczenie usług terapeut. i zajęć gr.

275 Fundacja Rozwoju Regionalnego VIRIBUS UNITIS 121328095 7343461425 fundacja 601 469 946 wzurowicz@gmail.com Nowy Sącz ul. Myśliwska 4c/8 33-300 Nowy Sącz małopolskie brak 2018-01-15 2018-07-14
11. pozostała produkcja i 

przemysł

Działalność związana z produkcją i sprzedażą wkładów do zniczy i podpałek. Sprzedaż 

prowadzona za pomocą sieci zniczomatów na terenie Polski i Słowacji.

276 Fundacja Teatr Nowy w Nowym Sączu 361377877 7343531367 fundacja 506 205 595 teatrnowy.ns@interia.pl Nowy Sącz ul. Jagiellońska 36 33-300 Nowy Sącz małopolskie brak 2018-04-03 2019-10-02 3. edukacja i kultura
Fundacja prowadzi teatr, wystawia spektakle, prowadzi warsztaty teatralne, szkółkę 

teatralną.

277 Fundacja Wiedza Umiejętność Rozwój 366030760 7382151120 fundacja 501 405 202 biuro@wurf.pl Gorlice ul. Węgierska 41 38-300 Gorlice małopolskie brak 2018-07-31 2020-01-30 3. edukacja i kultura 5. gastronomia
Przedsiębiorstwo prowadzi działalność szkoleniową z zakresu turystyki, gastronomii i 

hotelarstwa oraz prowadzi sprzedaż wyrobów regionalnych.

278 GORLICKA Spółdzielnia Socjalna 380673010 7382155112 spółdzielnia socjalna 668 465 461 drzymi@interia.pl Gorlice ul. Kościuszki 92a 38-300 Gorlice małopolskie brak 2018-07-31 2020-01-30 1. budownictwo 2. dom i ogród 15. usługi komunalne

Działalność związana z drobnymi pracami budowlanymi (chodniki, podjazdy), utrzymaniem 

terenów zielonych (przycinka trawy, krzewów i drzew), wykonawstwem ogrodów, 

sprzątaniem ulic i ich odśnieżaniem w okresie zimowym.

279 Graf-Pro Sp. z o.o. 380816141 7352878024 spółka non profit (sp. z o.o.) 516 853 243 gg.construction@yahoo.co.uk Rabka Zdrój ul. Krakowska 29 B 34-700 Rabka Zdrój małopolskie brak 2018-07-31 2020-01-30
14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej
6. handel i pozostałe usługi

Przedsiębiorstwo zajmuje się usługami marketingowymi w tym: tworzeniem grafiki 

odzieżowej, komputerowej, reklamy, tworzeniem stron internetowych i ich 

pozycjonowaniem.
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280 Homa Holistics Sp z o.o. 380031233 5521722282 spółka non profit (sp. z o.o.) 502 347 898 homaholistics@gmail.com Jordanów Wysoka 151 32-240 Jordanów małopolskie homatherapypoland.org 2018-07-31 2020-01-30
11. pozostała produkcja i 

przemysł
18. zdrowie i uroda

Przedsiębiorstwo zajmuje się produkcją naturalnych nawozów stosowanych w rolnictwie i 

ogrodnictwie ekologicznym, a także sprzedażą produktów i przyrządów stosowanych w 

Terapii Homa.

281
Krajowa Federacja Sportów Elektronicznych Sp. z 

o.o.
380724172 9930667708 spółka non profit (sp. z o.o.) 530 218 200 l.hanas-baran@kfse.pl Tarnów ul. I. Mościckiego 106 33-100 Tarnów małopolskie brak 2018-07-31 2020-01-30 7. informatyka

14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej
6. handel i pozostałe usługi

Przedsiębiorstwo zajmuje się sportami elektronicznymi, prowadzeniem treningów, 

warsztatów, prelekcji związanych z tematyką sportów elektronicznych, a także profilaktyką 

uzależnień.

282 Krakowska Pozytywska Sp. z o.o. 369999319 6783173977 spółka non profit (sp. z o.o.) 797 371 656 krakowskapozytywka@gmail.com Kraków os. Wandy 18/U5 31-906 Kraków małopolskie brak 2018-12-07 2020-06-07
14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej
3. edukacja i kultura

Pozytywka Spółka z o.o. świadczy usługi szkoleniowe, usługi z zakresu rozwoju osobistego i 

odnowy biologicznej oraz usługi opieki na osobami starszymi oraz niesamodzielnymi. W 

zakres działalności będą wchodzić między innymi takie usługi jak: coaching, terapie 

dźwiękiem, aromaterapia, masaże, usługi kosmetyczne, zajęcia ruchowe, warsztaty kulinarne, 

warsztaty ruchowe, warsztaty kształtujące świadomość finansową, warsztaty przygotowujące 

do zawodu, usługi opiekuńcze.

283 Latający Kogut Non Profit Sp. z o.o. 368296774 6372201287 spółka non profit (sp. z o.o.) 508 036 239 biuro@latajacykogut.pl Olkusz ul. A.Mickiewicza 25 32-300 Olkusz małopolskie brak 2018-09-17 2020-03-17
12. rekreacja, turystyka i 

zakwaterowanie

14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej
Sprzedaż i wynajem rowerów i skuterów elektrycznych, dostawa posiłków. 

284 Linking Work Sp. z o.o. 380816945 9930667849 spółka non profit (sp. z o.o.) 601 159 154 marcingzyl@icloud.com Tarnów ul. Chemiczna 82 33-100 Tarnów małopolskie brak 2018-07-31 2020-01-30 1. budownictwo 8. motoryzacja
11. pozostała produkcja i 

przemysł

Przedsiębiorstwo zjamuje się innowacyjnymi usługami związanymi z czyszczeniem różnego 

typu powierzchni za pomocą "suchego lodu" tj. (CO2 w stanie stałym) np. elewacji, maszyn i 

urządzeń. 

285 MTM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 380266660 9930667022 spółka non profit (sp. z o.o.) 603 555 061 kancelaria@pgpw.pl Tarnów ul. Czerwona 7 33-100 Tarnów małopolskie brak 2018-05-28 2019-11-17 6. handel i pozostałe usługi
11. pozostała produkcja i 

przemysł

Przedsiębiorstwo zajmuje się produkcją odzieży męskiej i damskiej na zlecenie innych 

podmiotów, tworzy też własne kolekcje wg. autorskich projektów

286
My Zrobimy

NON PROFIT Sp. z o.o.
380865582 8733267631 spółka non profit (sp. z o.o.) 516 805 982 nibyniebo@gmail.com Tarnów ul. Słowackiego 6 33-100 Tarnów małopolskie brak 2018-07-31 2020-01-30 1. budownictwo 2. dom i ogród

14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej

Działalność zwiazana z drobnymi pracami remontowo-budowalnymi, utrzymaniem porządku, 

a także działalność marketingowa na zlecenie innych podmiotów. 

287 Podhale Group Sp. z o.o. 380828121 7352878076 spółka non profit (sp. z o.o.) 664 905 564 filas.joanna@gmail.com Nowy Targ os. Niwa 64a 34-400  Nowy Targ małopolskie brak 2018-07-31 2020-01-30 5. gastronomia 6. handel i pozostałe usługi
Przedsiębiorstwo zajmuje się usługami gastronomii ruchomej (food track) oraz tworzeniem 

kokoszyków (czyli grup zakupowych produktów lokalnych).

288 Pomoc Seniora Sp. z o.o. 369124667 6793162917 spółka non profit (sp. z o.o.) 606 268 129 urszula.lasek@wp.pl Kraków ul. Cystersów 3a 31-553 Kraków małopolskie brak 2018-11-13 2020-05-13 17. usługi socjalne 18. zdrowie i uroda

Przedsiębiorstwo działa w obszarze usług opiekuńczo-gospodarczych dla osób starszych, 

mieszkających na terenie miasta Krakowa. Usługi świadczone są w miejscu zamieszkania i 

polegają przede wszystkim na pomocy w gospodarstwie domowym.

289 Przedsiębiorstwo Socjalne PGPW Sp. z o.o. 369660160 7343556781 spółka non profit (sp. z o.o.) 603 555 061 przemyslaw.wedrzyk@pgpw.pl Stary Sącz os. Słoneczne 7/11 33-340 Stary Sącz małopolskie brak 2018-03-15 2019-09-14
11. pozostała produkcja i 

przemysł

Działalność związana z prowadzeniem zakładu krawiecko – szwalniczego. Produkcja odzieży 

damskiej i męskiej własnych projektów i jako podwykonawstwo.

290 Reason Drill Sp. z o.o 381508513 6793175417 spółka non profit (sp. z o.o.) 785 628 198 tcyganowski@gmail.com Kraków ul. Celna 6/9 30-507 Kraków małopolskie brak 2018-12-07 2020-06-07 3. edukacja i kultura 4. ekonomia
14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej

Reason Drill prowadzi działalność doradczo szkoleniową w zakresie włączania metod 

kolektywnej inteligencji w działalność przedsiębiorstw i innych podmiotów. Zajmuje się 

również prowadzeniem szkoleń z planowania kariery, szkoleń komunikacyjnych oraz 

skupionych wokół zagadnienia podejmowania decyzji i poprawnej argumentacji. 

Dodatkowym przedmiotem działalności jest tworzenie map argumentacyjnych – formy zapisu 

informacji w formie argumentacyjnie połączonych informacji, uporządkowanych zgodnie z 

metodą naukową.

291 SounRise Audio Sp. z o.o. 381208283 6793173714 spółka non profit (sp. z o.o.) 785 647 435 soundriseaudio@gmail.com Kraków ul. Długa 69 31-147 Kraków małopolskie brak 2018-12-06 2020-06-06
14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej

Spółka świadczy usługi nagłośnieniowe, które są skierowane do organizatorów lokalnych 

wydarzeń kulturalnych, nagłośnień teatralnych, koncertów, prób, imprez okolicznościowych, 

zawodów sportowych, wesel, studniówek, bankietów, konferencji, pikników rodzinnych i 

festynów. W ofercie dostępne są również szkolenia dla początkujących artystów np. w pracy z 

mikrofonem.

292
SPINACZ-oddział w Lanckoronie Stowarzyszenia 

Perspektywy
369295825 5512633952 stowarzyszenie 661 974 724 biuro.spinacz1@gmail.com Lanckorona Szkolna 5 34-143 Lanckorona małopolskie brak 2018-06-08 2019-12-08

14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej
3. edukacja i kultura

Prowadzenie działalności w zakresie obsługi finansowo-księgowej oraz kadrowo-płacowej 

przedsiębiorstw oraz podmiotów ekonomii społecznej. Ponadto organizacja szkoleń o 

tematyce gastronomicznej, artystycznej i rękodzielniczej.

293 Społeczna 21 Sp. z o.o. 381160843 6783175812 spółka non profit (sp. z o.o.) 692 263 698 spoleczna21@stowarzyszenietecza.org Kraków Os. Na Skarpie 43/19 31-911 Kraków małopolskie brak 2019-01-31 2020-07-31 5. gastronomia
14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej

Działalność PS obejmuje prowadzenie food trucka pod marką Frytki Belgijskie, w którym 

sprzedawane są oryginalne frytki belgijskie z różnymi sosami oraz napoje.

294 Spółdzielnia Socjalna  STOKROTKA 368215563 6372201212 spółdzielnia socjalna 504 199 146 jasiekdabek@gmail.com Bukowno Leśna 101 32-332 Bukowno małopolskie brak 2019-03-27 2020-09-27 1. budownictwo 3. dom i ogród
Działalność związana z zagospodarowaniem terenów zielonych, produkcją mebli i obiektów 

małej architektury z drewna, usługami brukarskimi i melioracyjnymi.

295 Spółdzielnia Socjalna "ATLANT" 368843710 6372201873 spółdzielnia socjalna 570 806 193 jonatan.wolk@gmail.com Klucze ul. Bolesławska 23 32-310 Klucze małopolskie brak 2017-12-28 2019-06-28 1. budownictwo
Spółdzielnia działa w branży budowalnej specjalizując się we wznoszeniu od podstaw domów 

jednorodzinnych, w tym w szczególności w pracach szalunkowych.

296 Spółdzielnia Socjalna "BIECZYNEK" 380835233 7382155359 spółdzielnia socjalna 605 057 056 paulinasitek1@gmail.com Grudna Kępska Grudna Kepska 163 38-340 Biecz małopolskie brak 2018-07-31 2020-01-30 5. gastronomia
Działalność związana ze świadczeniem usług cateringowych dla stołówek szkolnych, świetlic, 

dziennego ośrodka wsparcia oraz opieki społecznej w Gminie Biecz.

297 Spółdzielnia Socjalna "Czystość" 123215509 7382147087 spółdzielnia socjalna 18 534 08 88 kontakt@spoldzielniaczystosc.info Sękowa Sękowa 181 38-307 Sękowa małopolskie brak 2018-03-15 2019-09-14 1. budownictwo
Spółdzielnia prowadzi usługi w zakresie przygotowania i zarządzania terenami zielonymi, a 

także usługi budowalne związane z budową dróg i usług ogólnobudowlane. 

298 Spółdzielnia Socjalna "Ekoenergia" 368987277 9930665402 spółdzielnia socjalna 516 988 173 moniqsia1@o2.pl Tarnów ul. Zbylitowska 3 33-101 Tarnów małopolskie brak 2018-02-28 2019-08-27
11. pozostała produkcja i 

przemysł

Spółdzielnia prowadzi działalność związaną z usługami z branży odnawialnych źródeł energii. 

Zajmuje się montażem paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła. Świadczy usługi doradcze w 

zakresie OZE, przeprowadza audyty energetyczne.

299 Spółdzielnia Socjalna "NAD DŁUBNIĄ" 369375731 6821776294 spółdzielnia socjalna 667 468 033 wkarnia@iwanowice.pl
Grzegorzowice 

Wielkie

Grzegorzowice Wielkie 

31
32-095 Grzegorzowice Wielkie małopolskie

www.facebook.com/Spoldzi

elniaNadDlubnia/
2018-04-03 2019-10-03 15. usługi komunalne 2. dom i ogród

Spółdzielnia wykonuje usługi asenizacyjne oraz usługi związane z porządkowaniem i 

zagospodarowaniem terenów zielonych tj. utrzymanie i zakładanie trawników, zielonych 

barier ochronnych, koszenie, cięcia i pielęgnacje krzewów i drzew oraz sprzątanie w tym 

oczyszczanie ciągów komunikacyjnych.

300 Spółdzielnia Socjalna "OGNISKO" 123226223 6762480266 spółdzielnia socjalna 502 291 271 marcin.szczypczyk@ognisko.org.pl Kraków ul. Prądnicka 12 30-002 Kraków małopolskie www.awokado.krakow.pl 2017-12-22 2019-06-22 5. gastronomia

Działalność Spółdzielni Socjalnej „Ognisko” obejmuje prowadzenie lokalu gastronomicznego 

(lunch bar Awokado w Krakowie) oraz dostawę posiłków do okolicznych biur i mieszkań, a 

także obsługę cateringową imprez zewnętrznych. Usługi kierowane są do klientów 

indywidualnych oraz instytucji województwa małopolskiego.

301 Spółdzielnia Socjalna "OPOKA" 121061634 6372154843 spółdzielnia socjalna 32 647 21 05 biuro@opokas.pl Chechło ul. Hutnicza 26 32-310 Chechło małopolskie www.opokas.pl 2018-01-03 2019-07-03 5. gastronomia 3. edukacja i kultura

Spółdzielnia socjalna zajmuje się świadczeniem usług cateringowych, prowadzi również 3 

restauracje i ZAZ. Ponadto aktywnie działa w branży szkoleniowej oraz realizuje szereg 

projektów współfinansowanych ze środków publicznych przeznaczonych w szczególności dla 

osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem. 

302 Spółdzielnia Socjalna "POGÓRZE" 369324567 7382153811 spółdzielnia socjalna 662 415 270 andrzej.staszynski@poczta.onet.pl, Łużna Łużna 723 38-322 Łużna małopolskie brak 2018-04-12 2019-10-11 5. gastronomia
14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej

Działalność związana ze świadczeniem usług dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach 

zlokalizowanych na terenie Gminy Łużna oraz usług cateringowych.

303 Spółdzielnia Socjalna "SIGMA" 368781452 6282271137 spółdzielnia socjalna 506 508 777 martyna.stempkowicz@gmail.com Libiąż ul. Jazdówka 16 32-590 Libiąż małopolskie brak 2017-12-14 2019-06-14 15. usługi komunalne 2. dom i ogród

Spółdzielnia wykonuje usługi z zakresu sprzątania obiektów gospodarczych i przemysłowych, 

a także usługi   związane z zagospodarowaniem terenów zieleni (nasadzenia, pielęgnacja, 

itp.).

304 Spółdzielnia Socjalna „AMICUS” 369153918 5512633780 spółdzielnia socjalna 695 727 833 stowarzyszenie@dacszanse.pl Wadowice
oś. XX Lecia 

Konstytucji RP 19/1
34-100 Wadowice małopolskie brak 2018-01-31 2019-07-31 17. usługi socjalne

Działalność Spółdzielni Socjalnej „Amicus” obejmuje usługi związane z pomocą społeczną 

skierowaną do osób w podeszłym wieku oraz niepełnosprawnych w tym usługi 

fizjoterapeutyczne. Ponadto spółdzielnia będzie wykonywać usługi sprzątające, polegające 

na utrzymaniu porządku w lokalach, budynkach klientów. 

305 Spółdzielnia Socjalna „IZOPIANA” 368948870 8691989413 spółdzielnia socjalna 503 782 207 grzegorzpp@interia.eu Wola Dębińska Wola Dębińska 204/5 32-852  Dębno małopolskie brak 2017-12-28 2019-06-28 1. budownictwo
Spółdzielnia socjalna działa w zakresie nowoczesnych technologii związanych z izolacją 

budynków i odzyskiem energii oraz technologii w budownictwie.

306 Spółdzielnia Socjalna „MAŁOPOLANIN” 369592687 6372203688 spółdzielnia socjalna 502 293 007 grzegorztomsia@op.pl Klucze
Kolbark, 

ul. Źródlana 3
32-310 Klucze małopolskie brak 2018-03-28 2019-09-28 5. gastronomia

11. pozostała produkcja i 

przemysł
17. usługi socjalne

Działalność Spółdzielni Socjalnej „Małopolanin” obejmuje usługi gastronomiczne w tym 

świadczone z wykorzystaniem samochodu typu food truck, sprzedaż wyrobów rękodzieła oraz 

usługi związane z pomocą społeczną skierowaną do osób w podeszłym wieku oraz os. 

niepełnosprawnych.

307 Spółdzielnia Socjalna „Od – Nova” 369025876 9442257893 spółdzielnia socjalna 669 550 232 samborski@pgm.skaw.pl Skawina ul. Bukowska 1 32-050 Skawina małopolskie brak 2018-01-26 2019-07-26 15. usługi komunalne 2. dom i ogród

Działalność Spółdzielni Socjalnej „Od - Nova” obejmuje usługi związane z utrzymaniem 

czystości na terenie gminy Skawina (ciągi komunikacyjne, tereny zielone, budynki 

użyteczności publicznej, itp.), utrzymanie zieleni na szklakach rowerowych, remonty lokali 

mieszkalnych i usługowo-handlowych. Usługi kierowane są do klientów indywidualnych, 

przedsiębiorców oraz do Urzędu Miasta i Gminy Skawina.

308 Spółdzielnia Socjalna Albert 380526822 5492451313 spółdzielnia socjalna 501 899 933 m.langer@albert.krakow.pl Chełmek ul. Przemysłowa 2 32-660 Chełmek małopolskie brak 2018-09-18 2020-03-18
14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej
6. handel i pozostałe usługi Usługi z zakresu specjalistycznego niszczenia dokumentów świadczone dla firm oraz JST.

309
Spółdzielnia Socjalna Centrum Aktywności 

Rodziny "Widzimisię"
380860219 6783175427 spółdzielnia socjalna 507 696 714 biuro@widzimisie-krakow.pl Kraków os. Jagiellońskie 21/9 31-834 Kraków małopolskie brak 2018-11-13 2020-05-13 3. edukacja i kultura

CAR "Widzimisię" jest krakowskim ośrodkiem animacji sportowo – kulturalnej, miejscem 

współtworzącym z rodzicami opiekę i aktywnie wspierającym rozwój małego dziecka. 

310 Spółdzielnia Socjalna ERA 380211484 6282273082 spółdzielnia socjalna 606 854 596 ewa.szalonek@interia.eu Chrzanów Al. Henryka 53 32-500 Chrzanów małopolskie brak 2018-09-19 2020-03-19
14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej

Usługi z zakresu sprzątania obiektów przemysłowych i biur oraz pielęgnacji terenów 

zielonych.

311 Spółdzielnia Socjalna Mój Dom 380676792 6282273550 spółdzielnia socjalna 513 755 823 biuro@jjk.com.pl Chrzanów ul. H.Jordana 3/34 32-500 Chrzanów małopolskie brak 2018-09-19 2020-03-19 1. budownictwo

Usługi budowlane z zakresu wykonywania maszynowych wylewek betonowych oraz 

poliuretanowych i epoksydowych systemów posadzkowych. Ponadto usługi wykończenia 

wylewek betonowych tradycyjnymi materiałami jak płytki i panele podłogowe.

312 Spółdzielnia Socjalna Osób Prawnych EkoAkcja 368873763 7343554167 spółdzielnia socjalna 574 132 321 ekoakcja1@interia.eu Gostwica Gostwica 27 33-386 Podegrodzie małopolskie brak 2017-12-28 2019-06-28
11. pozostała produkcja i 

przemysł

14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej

Spółdzielnia socjalna prowadzi działalność w zakresie produkcji podpałki ekologicznej i 

profesjonalnego niszczenia dokumentów.

313 Spółdzielnia Socjalna PRACOWNIA KULTURALNA 369304607 6793164193 spółdzielnia socjalna 505 464 453 maro.zarzycki@gmail.com Kraków ul. Gliniana 17/45 30-732 Kraków małopolskie
www.pracowniakulturalna.

pl
2018-03-01 2019-09-01 3. edukacja i kultura

Działalność oparta na prowadzeniu centrum warsztatowego które będzie pełniło funkcję 

swoistego centrum/domu kultury w regionie (miejsce spotkań i kreatywnego spędzenia 

czasu). Prowadzenie działalności wydawniczej, szczególnie w zakresie wydawania książek 

edukacyjnych i materiałów popularyzujących: dziedzictwo kulturowe Małopolski, zwłaszcza 

Krakowa, a także innych regionów Polski, a także sport i turystykę.

314 Spółdzielnia Socjalna Sękowskie Smaki 369101548 7382153633 spółdzielnia socjalna 600 905 507 agrobeskid@interia.pl Sękowa Sękowa 157 38-307 Sękowa małopolskie brak 2018-01-15 2018-07-14 5. gastronomia

Spółdzielnia socjalna prowadzi działalność gastronomiczną. Prowadzenie i wydawanie 

posiłków dla dzieci ze szkół w ramach programu dożywiania dzieci, a także dla odbiorców 

zewnętrznych w tym catering.

315 Spółdzielnia Socjalna SMAK 368695994 9930665000 spółdzielnia socjalna 14 553 55 01 pucus@chelmiec.pl Olszyny Olszyny 62 33-164 Olszyny małopolskie brak 2017-12-28 2019-06-28 5. gastronomia
Spółdzielnia socjalna prowadzi działalność gastronomiczną, w tym prowadzenie stołówki 

szkolnej dla 5 szkół.

316 Stowarzyszenie Bratniej Pomocy 362165284 7343533432 stowarzyszenie 501 132 954 zarzad@bratniapomoc.pl Kraków Zielińska 22/47 31-277 Kraków małopolskie www.bratniapomocpl 2018-09-10 2020-03-10 5. gastronomia

Bar szybkiej obsługi mieści się w przychodni lekarskiej przy ul. Olszańskiej 5. W barze pracuje 

5 osób, których praca i zaangażowanie pozwoliła stworzyć profesjonalną restaurację, również 

z daniami wysoce specjalistycznymi.

317 Stowarzyszenie Cześć 369414419 6282272119 stowarzyszenie 502 420 804 kontakt@ambasadakreatywnosci.pl Trzebinia Kopernika 20/56 32-540 Trzebinia małopolskie
www.ambasadakreatywnos

ci.pl
2019-01-11 2020-07-11 4. ekonomia 6. handel i pozostałe usługi

Udostępnianie biurek  w przedstrzeni coworkingowej, prowadzenie herbaciarni, organizacja 

warsztatów i szkoleń.

318 Stowarzyszenie Dajmy Nadzieję 366939044 7352870695 stowarzyszenie 794 960 866 stowarzyszenie.dajmynadzieje@gmail.com Szczawnica ul. Plac Dietla 44 34-460 Szczawnica małopolskie brak 2018-07-31 2020-01-30 3. edukacja i kultura 6. handel i pozostałe usługi 18. zdrowie i uroda
Przedsiębiorstwo prowadzi usługi związane z wypożyczaniem sprzętu rehabilitacyjnego i 

medycznego, opieką nad osobami starszymi i niesamodzielnymi.

319 Stowarzyszenie Polska Pustynia 638332398 6372201318 stowarzyszenie 696 490 892 pustynia.klucze@gmail.com Klucze Sosnowa 12/13 32-310 Klucze małopolskie 2019-01-11 2020-07-11 5. gastronomia
12. rekreacja, turystyka i 

zakwaterowanie
Świadczenie usług gastronomicznych w mobilnym punkcie, w tym usługi cateringowe
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320
Stowarzyszenie Promocji Sportów Siłowych i 

Aktywności Ruchowej STRONG GYM
852703130 8691797808 stowarzyszenie 503 782 207 grzegorzpp@interia.eu Tarnów ul. Zbylitowska 3 33-100 Tarnów małopolskie brak 2018-05-28 2019-11-17 18. zdrowie i uroda 17. usługi socjalne

Stowarzyszenie zajmuje się usługami związanymi z promocją zdrowia i zdrowego trybu życia. 

Świadczy usługi z zakresu rehabilitacji, kosmetyki i dietetyki.

321 Stowarzyszenie Regiony Nowych Szans "VESNA" 122849123 8691981765 stowarzyszenie 604 240 442 biuro.vesna@gmail.com Gnojnik Gnojnik 48 32-864 Gnojnik małopolskie brak 2018-01-15 2018-07-14 18. zdrowie i uroda

Działalność związana z prowadzeniem usług kosmetycznych i zabiegów odchudzających. 

Odnowa biologiczna, a także prowadzenie badań przesiewowych dla dzieci i młodzieży 

związanych z wykrywaniem wad postawy.

322 Stowarzyszenie WIEJSKIE SMAKI 120895159 7343370183 stowarzyszenie 515 070 975 zamowienia@wiejskiesmaki.com Łącko ul. Rynek 1 33-390 Łącko małopolskie www.wiejskiesmaki.com 2018-07-31 2020-01-30 5. gastronomia
11. pozostała produkcja i 

przemysł

Przedsiębiorstwo prowadzi działalność w postaci produkcji i sprzedaży chipsów owocowych i 

warzywnych.

323 Stowarzyszenie Zdrowo na widelcu 367260136 6372200141 stowarzyszenie 696 490 892 pauli.koniec@gmail.com Ryczówek Górna 36B 32-310 Klucze małopolskie 2019-01-11 2020-07-11 5. gastronomia Prowadzenie restauracji, usługi cateringowe, produkcja i sprzedaż dań dietetycznych

324 "BON APPETIT" Spółdzielnia Socjalna 380043555 7743240231 spółdzielnia socjalna 660 887 346 bonappetitsps@onet.pl Płock Al. Jachowicza 38 09-400 Płock mazowieckie - 2018-05-08 2019-11-08 5. gastronomia 3. edukacja i kultura 6. handel i pozostałe usługi

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "BON APPETIT" 

Założycielami Spółdzielni Socjalnej jest 7 osób fizycznych, w tym 5 osób bezrobotnych, 

zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz 1 osoba niepełnosprawna.

Przedsiębiorstwo będzie prowadziło działalność gastronomiczną, przede wszystkim 

nastawioną na sprzedaż mobilną. Priorytetowym aspektem powadzonej działalności będzie 

promowanie zdrowego stylu życia i pokazanie, że produkty oferowane z FOOD TRUCK mogą 

być zdrowe i przyrządzone ze świeżych warzyw. Działalność prowadzona w FOOD TRUCKu 

będzie prowadzona na terenie Płocka i powiatu płockiego. Uruchomiony zostanie także 

punkt stacjonarny zlokalizowany w centrum miasta, gdzie również będzie sprzedawana 

zdrowa  żywność pakowana na wynos w ekologiczne, papierowe opakowania celem 

podnoszenia świadomości społeczeństwa o ekologii. Ponadto przedsiębiorstwo społeczne 

będzie świadczyć usługi cateringowe.

325 BOXlife sp. z o.o. 381463957 5291823759 spółka non profit (sp. z o.o.) 730 455 243 biuro@boxlife.pl Czarny Las ul. Za Dębem 7 05-825 Czarny Las mazowieckie www.boxlife.pl 2018-11-22 2020-05-21 1. budownictwo

BOXlife sp. z o.o. not for profit świadczy usługi budowlane w procesie wytwórczym modułów 

prefabrykowanych przeznaczonych do wznoszenia domów całorocznych oraz letniskowych, 

na bazie kontenerów morskich wycofanych z obiegu oraz konstrukcji drewnianych.

326 Ciechanowskie Stowarzyszenie Filantrop 130919892 5661828543 stowarzyszenie
 tel.: 508 475 122, 

533 591 530
chsd@op.pl Ciechanów ul. Śmiecińska 9 06-400 Ciechanów mazowieckie

https://pl-

pl.facebook.com/filantropc

hsd/

2019-04-10 2020-10-10 6. handel i pozostałe usługi 17. usługi socjalne

Stow. jest założycielem sklepu charytatywnego, gdzie można zakupić odzież, meble, sprzęt 

AGD, RTV, itp. Do sklepu można przynosić rzeczy używane lub zgłaszać gotowość ofiarowania 

mebli, lodówek. 

327 COLOR Spółdzielnia Socjalna 368523320 7743237016 spółdzielnia socjalna 889 362 214
mazowiecjainicjatywa@poczta.fm ; 

taxi@colorsc.eu
Gąbin ul. Kościuszki 1 09-530 Gąbin mazowieckie - 2018-01-31 2019-07-31

12. rekreacja, turystyka i 

zakwaterowanie
15. usługi komunalne

COLOR Spółdzielnia Socjalna to przedsiębiorstwo społeczne, której założycielami są dwie 

osoby prawne: 

328 Datco sp. z o.o. 368281703 5993208380 spółka non profit (sp. z o.o.)
664438833; 

692883388
office@datco.com.pl Warszawa ul. Dzielna 17/69 01-029 Warszawa mazowieckie 2018-09-21 2020-03-20 7. informatyka

Datco sp. z o.o. to przedsiębiorstwo społeczne świadczące usługi i promujące edukację 

cyfrową m.in. w obszarze Accessibility Testing, stworzone z myślą o aktywizacji zawodowej 

osób z niepełnosprawnościami wokół branży nowych technologii. 

329 Faktoria Spółdzielnia Socjalna w Zielonce 146132085 1251616940 spółdzielnia socjalna 501 784 043 sps.faktoria@interia.eu Zielonka
ul. Ks. Ignacego 

Skorupki 2
05-220 Zielonka mazowieckie 2018-08-16 2020-02-16 3. edukacja i kultura

14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej

Spółdzielnia zajmuje się popula¬ryzacją ekologicznych zachowań, ułatwia twór¬com, 

osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, rozliczanie gaż i wynagrodzeń oraz oferuje 

usługi poligraficzne/wydawnicze, od prac redakcyjnych po skład, łamanie.

330 Farma Prowincja sp. z o.o. 380868184 1182177904 spółka non profit (sp. z o.o.) 883 010 202 stajnia.prowincja@gmail.com Łomianki ul. Parkowa 6 05-092 Łomianki mazowieckie www.stajniaprowincja.pl 2018-08-29 2020-02-28
12. rekreacja, turystyka i 

zakwaterowanie
17. usługi socjalne

Farma Prowincja sp. z.o.o. w oferuje usługi: nauka jazdy konnej, hipoterapia, spacery na 

kucyku. Swoją ofertę kieruje do osób z niepełnosprawnościami potrzebującymi rehabilitacji 

poprzez hipoterapię oraz do wszystkich zainteresowanych osób.

331 Fundacja „FOLLOW ME” 363931792 8111770372 fundacja 734 450 715 info@followme.edu.pl Zwoleń
ul. Doktora Perzyny 

130
26-700 Zwoleń mazowieckie https://followme.edu.pl 2018-11-26 2020-05-26 3. edukacja i kultura 4. ekonomia

Fundacja prowadzi działalność szkoleniową w zakresie szkoleń biznesowych dotyczących 

między innymi technik sprzedaży, obsługi klienta, budowania zespołów, czy  marketingu. 

Fundacja  prowadzi także warsztaty aktywizujące.

  

332 Fundacja Aleksander 381254076 8212659699 fundacja 735 553 559 fundacja@szkolaaleksander.pl Siedlce ul. Brzeska 65 08-110 Siedlce mazowieckie 2018-10-01 2020-04-01 3. edukacja i kultura 5. gastronomia

Przedmiotem działalności PS Aleksander jest świadczenie wysokiej jakości usług 

cateringowych, przy relatywnie niskiej cenie, w szczególności dla klientów instytucjonalnych 

prowadzących placówki edukacyjne na terenie M. Siedlce i powiatu.

333 Fundacja Białoruski Dom 146102925 9512355521 fundacja 226 227 701 dombelaruski@gmail.com Warszawa ul. Wiejska 13/3 00-480 Warszawa mazowieckie https://belaruskidom.eu/ 2018-10-31 2020-05-01 3. edukacja i kultura

Fund wspiera osoby z Białorusi przebywające w Polsce, wzmacnia białoruskie NGO na 

Białorusi i poza jej granicami.Zajmuje się edukacją i promocją białoruskiej kultury, prowadzi 

szkołę j.polskiego, warsztaty artystyczne dla rodziców i dzieci.

334 Fundacja Centrum Innowacji i Rozwoju 281480597 8491586490 fundacja 518 672 324 l.rakow@fundacjacentrum.pl Warszawa ul. Łucka 18 00-845 Warszawa mazowieckie
http://www.fundacjacentru

m.pl/
2018-06-15 2019-12-15 18. zdrowie i uroda 3. edukacja i kultura

Fund działa w obszarze profilaktyki i promocji zdrowia oraz prewencji pierwot nowotworów. 

Osobami zatrud do pracy w prof nowotw piersi są osoby niewidome, które dzięki szczególnej 

wrażliwości dotykowej są w stanie wyczuć niewielkie zmiany.

335 Fundacja Deaf Respect 380014217 1182172002 fundacja 694 771 679 hello@deafrespect.com Warszawa
ul. Antoniego 

Czechowa 2/146
01-912 Warszawa mazowieckie

https://www.facebook.com/

deafrespect/
2018-11-30 2020-05-30 3. edukacja i kultura

14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej

Fund prowadzi agencje badaw-market zajmującą się bad opinii i potrzeb Głuchych i 

wprowadzaniem ich punktu widzenia do działań market firm, procesów obsług klienta oraz 

do now projek technolog, platformę do praktykow j.migowego, akad rozwoju

336 Fundacja Dom Wschodni w Radomiu 369428887 9482613265 fundacja 663 183 193 sztukapiotr2@gmail.com RADOM
Starokrakowska nr 31 

lok.1
26-600 RADOM mazowieckie brak 2019-03-21 2020-09-21

14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej
3. edukacja i kultura

Działalność fundacji skupia się na dwóch gałęziach działalności, pierwszy to pośrednictwo 

pracy- kompleksowa obsługa migrantów oraz wyszukiwaniem odpowiednich miejsc pracy, 

druga to szkoła nauki języka Polskiego/Rosyjskiego/Ukraińskiego.

337 Fundacja Dom z Sercem 362467542 7621999699 fundacja tel.: 604601602 biuro@dpswkomorowie.pl Długosiodło ul.Dąbrowszczaków 22 07-210 Długosiodło mazowieckie
https://www.dpswkomorow

ie.pl
2019-04-03 2020-10-03 17. usługi socjalne 18. zdrowie i uroda

Dom z Sercem  prowadzony prze Fundacje to działający od kilku lat w Komorowie Dom 

Pomocy Społecznej gdzie zapewniana jest specj. opieka osobom starszym, niesamodzielnym i 

niepełnosprawnym. 

338 Fundacja Duchy Lasu Duchy Histori  369652225 7962983127 fundacja
Justyna Sztuka tel. 

690-868-890
sztukaelektroniki75@gmail.com Radom

ul. Jacka 

Malczewskiego 12/19,
26-600 Radom mazowieckie w trakcie tworzenia 2018-05-22 2019-11-22 3. edukacja i kultura

12. rekreacja, turystyka i 

zakwaterowanie

14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej

PS realizuje proj.dotyczące org.  rekonstrukcji historycznych, wycieczek po miejscach 

historycznych, prowadzeniu żywych lekcji historii w terenie,tworzeniu filmów i programów o 

treści historycznej i patriotycznej; org. imprez survivalowych.

339 Fundacja Grafiki Projektowej 368973424 5833277567 fundacja 531 71 9292 holdanek@gmail.com Stanisławów Goździówka 38 05-304 Stanisławów mazowieckie brak 2018-03-19 2019-09-19
14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej

Fundacja świadczy usługi marketingowe w zakresie projektowania i kodowania stron 

internetowych, prac graficznych (w tym także obróbki teksu i opracowań), projektowania, 

analizy ruchu i zachowań konsumenckich w Internecie.

340 Fundacja Leny Grochowskiej 147217470 8212640725 fundacja tel.: 25 644 14 64 kontakt@fundacjalenygrochowskiej.pl Siedlce ul. Brzeska 134  08-110 Siedlce mazowieckie http://fundacja.arche.pl 2019-04-17 2020-10-17
11. pozostała produkcja i 

przemysł
3. edukacja i kultura

Fundacja od 2016 roku org. Konkurs „Szukamy Nikifora” oraz plenery malarskie dla osób 

niep. intelektualnie. W ramach PS prowadzony jest Zakład Rękodzieła Artystycznego, w 

którym zatrudnione są osoby niep. Intelektualnie. 

341 Fundacja Mam Balans 361385003 5252617151 fundacja 511 092 772 fundacja@mambalans.pl Warszawa ul. Bednarska 9 00-310 Warszawa mazowieckie brak 2018-01-31 2019-07-30 3. edukacja i kultura 17. usługi socjalne

Fundacja prowadzi żłobek i przedszkole „Przystań na Mariensztacie”, w ramach działalności 

podmiot oferuje również warsztaty rozwojowe dla dzieci i dorosłych.  Przedsiębiorstwo ma za 

cel wsparcie rodziców samotnie wychowujących dzieci.

342
Fundacja na Rzecz Rozwoju oraz Edukacji Dzieci i 

Młodzieży
147048369 5223011894 fundacja 510 173 666 grodzisk@babyacademy.pl

Grodzisk 

Mazowiecki
ul. Dworska 11 05-825 Grodzisk Mazowiecki mazowieckie fundacja-dzieci.org.pl 2018-05-09 2019-11-08 3. edukacja i kultura 17. usługi socjalne

Działalność przedsiębiorstwa społecznego to przede wszystkim świadczenie usług żłobkowych 

i oświatowych (przedszkole) wraz  z realizacją programu społecznego polegającego na 

zatrudnianiu osób z obszaru wykluczenia społecznego.

343
Fundacja Pomocy Rodzinie "Człowiek w 

potrzebie"
140217610 5213361463 fundacja 663-330-816 biuro@czlowiekwpotrzebie.org Warszawa Al.  Jerozolimskie 123a 02-017 Warszawa mazowieckie

http://czlowiekwpotrzebie.o

rg/pl/
2018-04-16 2019-10-16 5. gastronomia 3. edukacja i kultura

Fundacja prowadzi w Warszawie pierwszą restaurację w ciemności Different, w której 

zatrudnieni są niewidomi kelnerzy. Misją Fundacji jest przeciwdziałanie wykluczeniu 

społecznemu i zawodowemu osób z niepełnosprawnościami.

344 Fundacja Ternopilska 142205516 8381826243 fundacja m.jakubowycz@ternopilska.com Żyrardów ul. Narutowicza 32/6 96-300 Żyrardów mazowieckie ternopilska.com 2018-12-03 2020-06-02
14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej
3. edukacja i kultura 17. usługi socjalne

Fundacja Ternopilska wspiera migrantów w dążeniu do godnych warunków pracy i 

zamieszkania, edukacji oraz aktywności w rozwoju ścieżki zawodowej. Pomaga w uzyskaniu 

samodzielności i przyjęciu odpowiedzialności za własną przyszłość.

345
Orzeł i Reszka Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju 

Regionalnego i Waluty Lokalnej
367030293 7962977322 stowarzyszenie

Jadwiga Budzyńska 

602 466 382
orzel.reszka.radom@gmail.com Radom

ul. Niedziałkowskiego 

33
26-600 Radom mazowieckie - 2018-09-10 2020-03-10 3. edukacja i kultura

12. rekreacja, turystyka i 

zakwaterowanie

Organizowanie szkoleń m.in.dla osób niepełnosprawnych z zakresu: informatyki, organizacji 

ruchu turystycznego, zarządnia projektami, technik sprzedaży, jęz. obcych., szkoleń 

zawodowych; organizacja wydarzeń i wycieczek.

346 Polak&Polak non profit sp. z o.o. 381344715 5342587301 spółka non profit (sp. z o.o.) 609 772 872 contact@stanislawpolak.com Brwinów ul. Leśna 23/1 05-840 Brwinów mazowieckie stanislawpolak.com 2018-10-10 2020-04-09 1. budownictwo 2. dom i ogród 3. edukacja i kultura
Projektowanie, produkcja i sprzedaż obiektów architektury drewnianej, edukacja-ciesielstwo-

promocja tradycyjnych technik obróbki drewna, architektura-promocja dobrego wzornictwa

347 PROFORMA Spółdzielnia Socjalna 368535240 7743237051 spółdzielnia socjalna 736 995 018 dawidbakowski94@gmail.com Płock ul. Jana Pawła II 41A 09-410 Płock mazowieckie - 2018-01-31 2019-07-31 18. zdrowie i uroda 6. handel i pozostałe usługi

PROFORMA SPÓDZIELNIA SOCJALNA

Założycielami Spółdzielni jest 7 osób fizycznych, w tym 6 osób bezrobotnych oraz 

zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. 

Przedmiotem działalności Spółdzielni Socjalnej PROFORMA jest świadczenie usług trenerskich 

w formie treningów personalnych i grupowych, indywidualnie dostosowanych do klientów 

na terenie miasta Płocka. Spółdzielnia prowadzi także sprzedaż suplementów diety, tj. 

witaminy, minerały, błonniki, ekstrakty z naciskiem na produkty BIO oraz odżywki dla 

sportowców.

348
Przedsiebiorstwo Społeczne ŚMA npn profit sp. 

z.o.o.
368919809 8381857769 spółka non profit (sp. z o.o.) 506 774 874 siudek.kinga@gmail.com Żyrardów ul. Mireckiego 63 96-300 Żyrardów mazowieckie brak 2018-05-23 2019-11-22 17. usługi socjalne 3. edukacja i kultura

PS sprzedaje dwa rodzaje usług. 1. Usługa to żłobek, z którego korzystają rodziny z Żyrardowa. 

2. rodzaj usług to szeroko rozumiane usługi opiekuńcze, świadczone w domach klientów.

349
Przedsiębiorstwo Społeczne "Gospoda 

Jaskółeczka"
141005123 7962783658 spółka non profit (sp. z o.o.)

Jolanta 

Gierduszewska 

tel.501 066 492 i 

tel.:  +48 384 74 79

kontakt@jaskoleczka.pl Radom ul. Królowej Jadwigi 15 26-600 Radom mazowieckie https://jaskoleczka.pl 2018-07-04 2020-01-04 5. gastronomia
12. rekreacja, turystyka i 

zakwaterowanie

14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej

PS „Gospoda Jaskółeczka” jest przeds. łączącym w sobie cele społeczne i ekonomiczne 

poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób chorujących psychicznie i 

pozytywną zmianę społeczną w odbiorze ludzi chorujących psychicznie.

350 Pyszne Socho not-for-profit sp. z o.o. 381005539 8371855214 spółka non profit (sp. z o.o.) 606 336 939 pysznesocho@gmail.com Sochaczew ul. Mickiewicza 5 96-501 Sochaczew mazowieckie - 2018-08-29 2020-02-28 5. gastronomia

Przedsiębiorstwo społeczne będzie działać w branży gastronomicznej, produkującej i 

sprzedającej w miejscu będącym siedzibą firmy, jak i poza. Głównym produktem będą 

"obiady domowe", posiłki przygotowywane przez pracowników.

351 Radomierz Sp. z o.o. 369121396 9482612780 spółka non profit (sp. z o.o.)

Robert Czesław 

Pióro tel: 

602827342

pioro80@o2.pl Radom ul. Wałowa 16/1 26-600 Radom mazowieckie w trakcie tworzenia 2018-05-29 2019-11-29 3. edukacja i kultura
12. rekreacja, turystyka i 

zakwaterowanie

14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej

PS realizuje proj. dedykowane tradycjom muzycznym regionu radomskiego.Ofertę PS 

stanowi: org. koncertów do tańca i potańcówek z wodzirejem; prowadzenie warsz. 

tańca,śpiewu,gry na instrumentach;zajęcia dla dzieci; org. szkoleń i konferencji.

352 Siedlecka Spółdzielnia Socjalna Caritas 380922713 8212659038 spółdzielnia socjalna 661 049 133 szumowska.s@gmail.com Siedlce ul. Budowlana 1 08-110 Siedlce mazowieckie
http://cissiedlce.pl/spoldziel

nia-caritas/
2018-10-01 2020-04-01

14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej
6. handel i pozostałe usługi 17. usługi socjalne

Działalność SS to przede wszystkim usługi opiekuńcze nad osobami starszymi, chorymi, 

niepełnosprawnymi, a także prace porządkowe, pielęgnacja terenów zieleni i drobne 

remonty.

353 Spółdzielnia Socjalna Kostka 382930533 7611562825 spółdzielnia socjalna  tel.: 500-018-187
transfaryna@wp.pl'; gorzka1@gmail.com; 

sekretariat@czerniceborowe.pl;
Chojnowo  Chojnowo 1 B 06-415 Chojnowo mazowieckie brak 2019-04-25 2020-10-25

12. rekreacja, turystyka i 

zakwaterowanie
5. gastronomia

Działalność Spółdzielni Socjalnej Kosta obejmuje kompleksowa obsługę turystów 

przybywających do Sanktuarium Św. Stanisława Kostki oraz Dworku w Chojnowie 

znajdującego się na terenie Gminy Czernice Borowe .

354 Spółdzielnia Socjalna Sosenka 369057149 7571485000 spółdzielnia socjalna
Elżbieta Skorupska 

tel. 502-538-981
1975ela@wp.pl Krasnosielc Grądy 84/1 06-212 Krasnosielc mazowieckie

https://www.facebook.com/

SpoldzielniaSosenka/
2018-06-19 2019-12-19

12. rekreacja, turystyka i 

zakwaterowanie
3. edukacja i kultura 17. usługi socjalne

Spółdzielnia Socjalna SOSENKA świadczy usługi opiekuńcze, w powiatach przasnyskim i 

makowskim oraz zajmuje się organizacją spotkań integracyjnych dla rodzin i niewielkich grup 

zorganizowanych.
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355 Spółdzielnia Socjalna VALIDUS 147284779 7582355040 spółdzielnia socjalna
Paweł Szymendra 

tel. 694-105-111
ssvalidus@wp.pl Ostrołęka ul. Mazowiecka 2 07-410 Ostrołęka mazowieckie http://validus.com.pl 2018-05-31 2019-12-01 6. handel i pozostałe usługi

12. rekreacja, turystyka i 

zakwaterowanie

Spółdzielnia Socjalna VALIDUS oferując sprzedaż artykułów

wspomagających rehabilitację i funkcjonowanie osób niepełnosprawnych oraz 

powracających do sprawności po zabiegach operacyjnych, wypadkach.

356 Spółdzielnia Inwalidów "Chegos" 456088 8230002337
spółdzielnia inwalidów i 

niewidomych
257 812 024 sekretariat@chegos.pl Sokołów Podlaski ul. Lipowa 52 08-300 Sokołów Podlaski mazowieckie www.chegos.pl 2018-01-05 2019-07-05 6. handel i pozostałe usługi

Produkcja pudełek tekturowych, skup surowców wtórnych, makulatura, niszczenie 

dokumentów, projektowanie opakowań tekturowych. Branże: usługi dla firm, org. i adm. 

publ., handel i pozostałe usługi, produkcja i przemysł.

357 Spółdzielnia Socjalna "Reduar" 147144765 7962964348 spółdzielnia socjalna

Jadwiga Panek - 

Lenartowicz tel. 

664 086 811

pljadwiga@op.pl, spoldzielnia-

reduar@wp.pl
Iłża Alojzów 5 27-100 Iłża mazowieckie http://www.reduar.pl 2018-10-19 2020-04-19 17. usługi socjalne 2. dom i ogród 3. edukacja i kultura

Spółdzielnia Socjalna REDUAR działa w trzech profilach: gabinet fizjoterapii, pracownia 

artystyczna, edukacja i opieka nad dziećmi.

358 Spółdzielnia Socjalna "Relaksownia" 147311140 8212641096 spółdzielnia socjalna 793 129 139 relaksownia.siedlce@gmail.com Siedlce ul. Sokołowska 34 08-110 Siedlce mazowieckie www.relaksownia.com 2018-05-30 2019-11-30 18. zdrowie i uroda

Spółdzielnia Socjalna "Relaskownia" w ramach swojej działalności świadczy usługi: 

kosmetyczne, fryzjerskie, masażu. PS działa w branży: zdrowie i uroda, usługi dla firm, 

organizacji i administracji publicznej.

359
Spółdzielnia Socjalna "Serwis Komunalny z 

siedzibą w Wodyniach"
362991510 8212644812 spółdzielnia socjalna 608 306 980 michal.gajowniczek@gmail.com Wodynie ul. Siedlecka 43 08-117 Wodynie mazowieckie strona na faceebok'u 2018-05-30 2019-11-30 2. dom i ogród 15. usługi komunalne 17. usługi socjalne

Spółdzielnia Socjalna "Serwis Komunalny z siedzibą w Wodyniach" świadczy usługi w 

zakresie: wycinka, sprzątanie terenów zielonych, usługi opiekuńcze, prace naprawczo - 

konserwatorskie, usługi na oczyszczalni ścieków, usł. koparko - ładow. 

360 Spółdzielnia Socjalna "Węgrowianka" 147113902 8241801935 spółdzielnia socjalna
25 675 08 70, 780 

182 790 

wegrowianka@wegrowianka.wegrow.com.

pl
Węgrów ul. Gdańska 69 07-100 Węgrów mazowieckie

www.wegrowianka.wegrow.

com.pl
2018-05-30 2019-11-30

14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej
2. dom i ogród 15. usługi komunalne

Spółdzielnia Socjalna "Węgrowianka" w ramach swojej działalności świadczy m.in.. usługi: 

pielęgnacja zieleni, prace remontowo - budowlane, opieka nad osobami starszymi, usługi 

transportowe, komis dziecięcy.

361 Spółdzielnia Socjalna "Wisła" 380162700 7743240455 spółdzielnia socjalna 510 188 307 adriankielbowski@onet.eu Słupno ul. Sezamowa 4 09-472 Słupno mazowieckie - 2018-06-01 2019-12-01 15. usługi komunalne
11. pozostała produkcja i 

przemysł
6. handel i pozostałe usługi

Założyciele to 8 os. fiz., w tym 4 bezrobotne i  1 os. niepełnospr. Działalność - produkcja i 

sprzedaż toreb ekologicznych i odzieży (materiały z recyklingu, ścinków). Sprzedaż - sklep 

internetowy, punkt produkcyjny oraz na targach.

362 Spółdzielnia Socjalna „SĄSIEDZI” 382560616 7582369496 spółdzielnia socjalna 600 670 232 nowakowski@dom-e.pl Ostrołęka
ul. Brata Zenona 

Żebrowskiego 4 lok. 20
07-410 Ostrołęka mazowieckie brak 2019-03-25 2020-09-25 17. usługi socjalne 1. budownictwo

Spółdzielnia jest w stanie kompleksowo zapewnić opiekę  opiekuńczą  i telemedyczną 

osobom niepełnosprawnym i nieporadnym seniorom oraz produkować materiały i 

realizować roboty budowlane oraz prace porządkowe.

363 Spółdzielnia Socjalna BioValley 380875379 5252757863 spółdzielnia socjalna 536 410 900 spoldzielniabiovalley@gmail.com Warszawa ul. Złota 9/14 00-019 Warszawa mazowieckie 2018-11-07 2020-05-07 8. motoryzacja
14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej

Spółdzielnia świadczy usługi manualnego mycia samochodów flotowych i prywatnych oraz 

pranie tapicerki. Do mycia używane są naturalne bioenzymy bezpieczne dla pracowników, 

użytkowników i środowiska. 

364 Spółdzielnia Socjalna De Palma 380486264 7743241071 spółdzielnia socjalna 531 569 569 matkornilowicz@o2.pl Płock
ul. Jaśminowa 2 lok. 

60
09-400 Płock mazowieckie - 2018-07-02 2019-12-02

11. pozostała produkcja i 

przemysł
6. handel i pozostałe usługi

Założycielami 5 os. fiz. Działalność -produkcja odzieży sportowej wykonanej z ekologicznych i 

całkowicie biodegradalnych materiałów, odzieży sport. i wodoodpornej (sporty wodne). 

Dodatko promują zdrowy i aktywny stylu życia oraz recykling.

365 Spółdzielnia Socjalna Dobra Szamka.pl 368535227 7743237045 spółdzielnia socjalna 602 778 063 bohdanm@onet.pl Płock ul. Łukasiewicza 34 09-409 Płock mazowieckie - 2018-01-31 2019-07-31 5. gastronomia 6. handel i pozostałe usługi SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA DOBRA SZAMKA.PL

366 Spółdzielnia Socjalna Grodzisko 360959360 5662014216 spółdzielnia socjalna
Marta Twardowska 

tel. 665-256-583
grodzisko.grudusk@wp.pl Grudusk ul. Ciechanowska 54 06-460 Grudusk mazowieckie http://grodzisko-grudusk.pl/ 2018-06-25 2019-12-25 3. edukacja i kultura

12. rekreacja, turystyka i 

zakwaterowanie
5. gastronomia

Spółdzielnia Socjalna  „GRODZISKO” prowadzi działalność w ramach czterech obszarów: 

obsługa XI-wiecznego grodziska, usługi na rzecz gminy Grudusk, organizacja imprez okolicz., 

prace remontowe i budowlane i utrzymanie terenów zielonych.

367 Spółdzielnia Socjalna Jedni Drugim 380208358 5361935306 spółdzielnia socjalna 789-198-445 ewa_ferenc@wp.pl Legionowo
ul. Polskiej Organizacji 

Wojskowej 20/22
05-120 Legionowo mazowieckie 2018-11-09 2020-05-09 1. budownictwo 2. dom i ogród

Spół świadczy usługi remontowo-budowlane dla klientów instyt oraz indyw. Spół ma w 

ofercie malowanie ścian, układanie glazury, nakładanie gładzi.W planach jest poszerzenie 

oferty m.in. o układanie podłóg, wykańczanie łazienek.

368
Spółdzielnia Socjalna Łosiczanka z siedzibą w 

Łosicach
380834794 4960251111 spółdzielnia socjalna 519 127 673 splosiczanka@wp.pl Łosice

ul. Berka Joselewicza 

13
08-200 Łosice mazowieckie 2018-12-01 2020-06-01

14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej
1. budownictwo 2. dom i ogród

Wykonywanie drobnych remontów budowlanych, zimowe utrzymanie chodników, placów, 

odśnieżanie, remonty, budowa chodników, utrzymanie zieleni, koszenie i pielęgnacja 

trawników, sprzątanie pomieszczeń

369 Spółdzielnia Socjalna MONAGNI 367344459 5671909668 spółdzielnia socjalna

Agnieszka 

Romanowska, tel. 

723 614 927

agnieszka.romanowska85@o2.pl Bońki ul. Bajkowa 23 09-100 Bońki mazowieckie brak 2018-05-07 2019-11-07 5. gastronomia
Spółdzielnia Socjalna  „MONAGNI” prowadzi w Płońsku lokal gastronomiczny  

kawiarnio/naleśnikarnię.

370 Spółdzielnia Socjalna Myszynianka 381647226 7582368344 spółdzielnia socjalna
Aneta Ertman 

tel.881-476-617
anetakertman@gmail.com Myszyniec Plac Wolności 60 07-430  Myszyniec mazowieckie brak 2019-01-02 2020-07-02

14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej
15. usługi komunalne

PS świadczy usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych i ogólnie postrzeganej 

przestrzeni publicznej tj. na sadzenia, pielęgnacją roślin, porządkowaniem 

parków,chodników,uli. Usługi skierowane do odbiorców prywatnych i państwowych.

371 Spółdzielnia Socjalna Na Wspólnej 146669253 7582353294 spółdzielnia socjalna

Marzena 

Kuśmierczyk tel. 

791-566-712

na.wspolnej.ostroleka@wp.pl Ostrołęka
ul. gen. Augusta Emila 

Fieldorfa „Nila” 15
07-410 Ostrołęka mazowieckie

https://www.facebook.com/

Sp%C3%B3%C5%82dzielnia-

Socjalna-Wsp%C3%B3lna-

1538444153117302/

2018-07-31 2020-01-31 5. gastronomia
Spółdzielnia Socjalna NA WSPÓLNEJ prowadzi lokal gastronomiczny oraz świadczy usługi 

cateringowe, organizuje również imprezy i spotkania okolicznościowe.

372 Spółdzielnia Socjalna Pierrot & Róża 146855257 7991968515 spółdzielnia socjalna

Beatę Helen 

Domaszewicz  tel. 

509-155-430

beciad@interia.pl Jastrząb Gąsawy Rządowe 140 26-502 Jastrząb mazowieckie http://pierrotroza.pl 2018-07-27 2020-01-27 3. edukacja i kultura
12. rekreacja, turystyka i 

zakwaterowanie

Spółdzielnia Socjalna PIERROT & RÓŻĄ  zajmuje się organizacją i prowadzeniem imprez 

okolicznościowych, prowadzenie zajęć/szkoleń edukacyjno – rozwojowych dla dzieci i 

młodzieży, oprawą fotograficzną i nagłaśnianiem imprez.

373 Spółdzielnia Socjalna Pokój Sztuki
142706589

1132824371 spółdzielnia socjalna 661 944 727 Warszawa ul. LUBELSKA 21/46 03-802 Warszawa mazowieckie brak 2018-12-05 2020-06-05 18. zdrowie i uroda

Spółdzielnia prowadzi gabinet odnowy biologicznej, oferuje usługi magnetoterpii, 

ultradźwiękowej kawitacji, uśmierzania bólu oraz leczenia niektórych dolegliwości metodą 

BioMag.

374 Spółdzielnia Socjalna PRACUŚ 146878086 7582353897 spółdzielnia socjalna
Beata Fidura tel. 

609-093-223
beata.fidura@tlen.pl Czerwin ul. Gocły 39 07-407 Czerwin mazowieckie http://www.pracus.biz 2018-06-25 2019-12-25 1. budownictwo 2. dom i ogród 17. usługi socjalne

Spółdzielnia Socjalna  PRACUŚ prowadzi działalność w ramach usług opiekuńczych, 

remontowo-budowlanych, sprzątających, zajmuje się także prowadzeniem świetlicy 

wiejskiej.

375 Spółdzielnia Socjalna RAZEM 362185217 9581669984 spółdzielnia socjalna

Andrzej 

Więckiewicz, tel. 

726 563 500

andre1@poczta.onet.pl Mława
ul. Mariacka 20

06-500 Mława
06-500 Mława mazowieckie http://razem24.pl 2018-06-18 2019-12-16 17. usługi socjalne 3. edukacja i kultura

Spółdzielnia Socjalna „RAZEM” zajmuje się świadczeniem usług opiekuńczych i edukacyjnych

oferowanych osobom starszym i dzieciom na terenie pow. mławskiego.

376
Spółdzielnia Socjalna Samodzielność, Praca, 

Aktywność
146884974 7582353934 spółdzielnia socjalna

Marek Olszewski 

tel. 503-080-623
ssspa@o2.pl Ostrołęka ul. Kołobrzeska 11 07-410 Ostrołęka mazowieckie http://www.ssspa.pl 2018-05-31 2019-12-01 2. dom i ogród

11. pozostała produkcja i 

przemysł

Spółdzielnia Socjalna SAMODZIELNOŚĆ PRACA AKTYWNOŚĆ, prowadzi działalność w zakresie 

usług poligraficznych,  sprzątania i  zarządzania terenami zielonymi. 

377 Spółdzielnia Socjalna Sensowni 380484029 7743240998 spółdzielnia socjalna 793 794 340 m.krasuska@sentioszkolenia.pl Płock
ul. Mickiewicza 23 

lok.166
09-400 Płock mazowieckie - 2018-07-02 2019-12-02 6. handel i pozostałe usługi

11. pozostała produkcja i 

przemysł
15. usługi komunalne

Założycielami - 6 os. fiz. Działalność - produkcja i sprzedaż artykułów dla zwierząt (smycze, 

obroże, szelki, artykuły z drewna i płyt, np. drapaki, kojce, budy) oraz usług w zakresie opieki 

nad zwierzętami, ich pielęgnacji oraz tresury.

378 Spółdzielnia Socjalna SZANSA 302293149 6192020319 spółdzielnia socjalna tel. 512 468 981 alicjagajewska1@wp.pl Żuromin
ul. Warszawska 2

09-300 Żuromin
09-300  Żuromin mazowieckie

https://www.facebook.com/

Sp%C3%B3%C5%82dzielnia-

Socjalna-Szansa-

537598023249193/

2019-04-26 2020-10-26 2. dom i ogród 15. usługi komunalne 1. budownictwo

Spółdzielnia Socjalna  „SZANSA” prowadzi działalność w zakresie: zarządzania terenami 

zielonymi i utrzymanie czystości, usługi remontowo-budowlane, wykończeniowe,roznoszenie 

poczty i pism urzędowych

379 Spółdzielnia Socjalna Zioła Siedleckie 362317771 8212644172 spółdzielnia socjalna 256 324 378 ziolasiedleckie@gmail.com Siedlce ul. Jana Kilińskiego 29 08-110 Siedlce Siedlce mazowieckie www.ziolasiedleckie.pl 2018-05-30 2019-11-30
13. rolnictwo, leśnictwo, 

łowiectwo, rybactwo
17. usługi socjalne 5. gastronomia

Spółdzielnia Socjalna Zioła Siedleckie świadczy usługi z zakresu: produkcji świeżych wyrobów 

ciastkarskich i ciastek, 

pakowania, 

uprawy roślin, 

rękodzieła artystycznego.

380 Spółdzielnia Socjalna „ŁUKOWEX” 380233474 7571485566 spółdzielnia socjalna
 Daniel Uliczny  tel. 

512 175 176
lukowex@gmail.com Karniewo Łukowo 61 06-425 Łukowo mazowieckie w trakcie tworzenia 2018-06-11 2019-12-11 2. dom i ogród

10. produkcja i przetwórstwo 

żywności

14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej

PS świadczy kilka rodz.usług dot. zarz. zielenią i wyt. oraz sprze. wyr. rękodzielniczych, w tym: 

usług wyk. koparką,usług świadczonych przy użyciu podnośnika koszowego czy pielęgnacji 

terenów a także sprzedaż eko-wyrobów pszczelich.

381 Stowarzyszenie "Rodzian Razem 2015" 364428055 7991970156 stowarzyszenie

Grzegorz Mirosław 

Wabik  tel. 665 923 

009

prezes.rodzina@wp.pl Chlewiska Czachowskiego nr 45 26-510 Chlewiska mazowieckie brak 2019-02-13 2020-08-13
14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej
15. usługi komunalne 1. budownictwo

PS świadczy usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych, usługi elektryczne  oraz 

świadczy prace modernizacyjne, budowlane i wykończeniowe. Usługi skierowane sa do 

odbiorców prywatnych i państwowych.

382
Stowarzyszenie na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych „RAZEM”
673018711 7962659303 stowarzyszenie 48 360 35 02 stowarzyszenierazem@op.pl Radom ul. Sobótki 5 26-600 Radom mazowieckie https://razem.radom.pl/ 2018-12-19 2020-06-19 17. usługi socjalne 3. edukacja i kultura 5. gastronomia

Stowarzyszenie prowadzi dział. na rzecz dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami. Prowadzi 

przedszkole, Środowiskowy Dom Samopomocy a także Restauracje Różany Gościniec aby  

wspomagać rozwój społ. i zaw. dorosłych osób niepełnosprawnych.

383
Stowarzyszenie na rzecz Wspierania Aktywności 

Seniorów AS
363291111 5691877836 stowarzyszenie

Michał Jaros, tel. 

534 020 238
m.jaros@fundacjaas.org

Mława

ul. Bolesława 

Chrobrego 7
06-500 Mława mazowieckie http://www.fundacjaas.org 2018-08-31 2020-03-02

12. rekreacja, turystyka i 

zakwaterowanie

11. pozostała produkcja i 

przemysł
5. gastronomia

PS realizuje proj. z myślą o os. starszych - prowadzi pracownię rękodzieła artystycznego i 

komputerową, a także szwalnię gdzie powstają Skrzaty Helpiki. PS prowadzi też 

restaurację„Gary Babci Krysi” i organizuje wyjazdy turyst. dla seniorów

384
Stowarzyszenie na rzecz wspierania rodzin 

"Nowe Perspektywy"
146640338 9482599051 stowarzyszenie

Monika Dudek 

tel.695 896 276
perspektywy.nowe@gmail.com Trablice Trablice 126 B 26-624 Kowala-Stępocina mazowieckie

http://www.noweperspekty

wy.radom.pl
2018-10-17 2020-04-17 3. edukacja i kultura

12. rekreacja, turystyka i 

zakwaterowanie

14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej

Stowarzyszenie prowadzi CENTRUM WSPIERANIA RODZINY, którego głównym celem jest 

wspieranie rodzin, prowadzące do poprawy ich funkcjonowania, wpływające na wzrost 

aspiracji dzieci i młodzieży oraz podnoszenie kwalifikacji osób dorosłych.

385
Stowarzyszenie Pomocy Osobom 

Niepełnosprawnym „Przyjaźni"
362748672 7962969475 stowarzyszenie

Edyta Drabik tel. 

600 998 899
edytadrabik@wp.pl Radom ul. Maratońska 3 26-600 Radom mazowieckie

https://www.facebook.com/

Stowarzyszenie-Pomocy-

Osobom-

Niepe%C5%82nosprawnym-

Przyja%C5%BAni-

969341663127625/

2018-07-02 2020-01-02
11. pozostała produkcja i 

przemysł
2. dom i ogród

14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej

PS realizuje proj. dotyczące produkcji artykułów rękodzielniczych w tym wycinane Ploterem 

Laserowym. Są to oryginalne i niepowtarzalne rzeczy do dekoracji. Artykuły te 

sąsprzedawane pojedynczo, jak również hurtowo. 

386 Stowarzyszenie Przyszłość w Gminie Wąsewo 142948080 7591738450 stowarzyszenie

697 995 139 Prezes 

Bernadetta Budna; 

Tel: (29) 645-82-23; 

bernadetta75@wp.pl Wąsewo ul. Trynosy Osiedle 14 07-311 Wąsewo mazowieckie
http://www.nsptrynosy-

osiedle.szkolnastrona.pl/
2018-09-18 2020-03-18 3. edukacja i kultura

Działalność w obszarze oświaty, edukacji dzieci i młodzieży - administrowanie budynkiem  

szkoły społecznej; udostępnianie odpłatnie i nieodpłatnie części pomieszczeń na spotkania 

mieszkańców, pielęgnowanie lokalnych tradycji.

387
Stowarzyszenie Tradycyjnie Nowoczesnych dla 

Wsi
142793625 7621987182 stowarzyszenie 608 012 077 stowarzyszenie@stndw.pl Długosiodło Plewki 19 07-210 Długosiodło mazowieckie http://www.stndw.pl 2018-11-15 2020-05-15 17. usługi socjalne 18. zdrowie i uroda 3. edukacja i kultura

Stowarzyszenie prowadzi działalność w wielu obszarach służących społeczności lokalnej i 

turystom.

Prowadzi społeczne przedszkole, realizuje projekty promujące lokalna historię i walory 

przyrodnicze, a także animacje podczas uroczystości.

388 TONO Praca Spółka z.o.o. 367944722 1182150822 spółka non profit (sp. z o.o.) 603 655 144 j.gawlik@tonopraca.pl Laski ul. Brzozowa 75 05-080 Izabelin mazowieckie www.tonopraca.pl 2018-05-18 2019-11-17
14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej

PS zajmuje się usługami coll center realizowanymi dla dużych korporacji. Takich jak AVIVA. 

Pracownicy - osoby niewidome zajmują się sprzedażą i obsługą klienta przez telefon.
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389 WIOSKA SŁOWIAŃSKA Spółdzielnia Socjalna 369057681 7761702280 spółdzielnia socjalna 509 738 807 gorczyn@wp.pl Ostrowy Ostrowy 6 09-213 Gozdowo mazowieckie - 2018-01-31 2019-07-31 17. usługi socjalne 15. usługi komunalne
12. rekreacja, turystyka i 

zakwaterowanie

WIOSKA SŁOWIAŃSKA Spółdzielnia Socjalna to przedsiębiorstwo społeczne założone przez 

dwie osoby prawne: 

- Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych „Nasze Ostrowy”

- Gmina Gozdowo. 

Spółdzielnia utworzyła 6 miejsc pracy dla bezrobotnych kobiet, zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym, które podjęły się pracy opiekunek środowiskowych i animatorek 

społeczno-kulturalnych. 

W ramach Spółdzielni świadczone są usługi opiekuńcze nad osobami starszymi i osobami 

niesamodzielnymi w postaci dwóch form wsparcia: pomoc w codziennych czynnościach 

(mycie, sprzątanie, zakupy, itp.), pomoc w „wyjściu z domu”: spotkania towarzyskie, 

warsztaty rękodzielnicze, zajęcia podnoszące sprawność fizyczną, wycieczki rowerowe, 

wycieczki autokarowe. 

WIOSKA SŁOWIAŃSKA oferuje również działania edukacyjne kierowane do grup dzieci, 

młodzieży, dorosłych. Powstało gospodarstwo edukacyjne, w których uczestnicy zdobywają  

wiedzę na temat dawnych maszyn i sprzętów gospodarstwa domowego oraz poznają techniki 

rzemiosła. Na zagospodarowanym terenie w najbliższej przyszłości prowadzona będzie gra 

fabularna oparta na legendzie o powstaniu niektórych wsi mazowieckich. Organizowane są 

cy imprezy integracyjne podczas których sprzedawane są wytwarzane w SS produkty: wyroby 

z wikliny, ozdoby okolicznościowe, przetwory owocowo-warzywne wyprodukowane przez 

okoliczne gospodarstwa.

390 Związek Stowarzyszeń Kurpie Razem 140536568 7582198563 związek stowarzyszeń

Magdalena Anna 

Walijewska, tel. 

691 522 658

magdalena.warych@interia.pl Myszyniec Pl. Wolności 60
07-430 

Myszyniec mazowieckie
http://www.kurpsierazem.e

u
2018-08-31 2020-03-02 3. edukacja i kultura

12. rekreacja, turystyka i 

zakwaterowanie
17. usługi socjalne

PS prowadzi dział. w zakresie promocji obszarów wiejskich oraz aktywizacji społ. 

mieszkańców poprzez edukację dzieci, młodzieży i dorosłych. W celu realizacji założeń statut. 

prowadzi 11 punktów przedszkolnych w sub. Ostrołęckim

391 3Kultury Spółdzielnia Socjalna 367342510 7511777302 spółdzielnia socjalna 600 259 927 biuro@3kultury.pl Kuniów 33a 46-200 Kluczbork opolskie

https://www.facebook.com/

3-Kultury-

118147078843237/

2018-07-18 2020-01-17 3. edukacja i kultura
11. pozostała produkcja i 

przemysł
6. handel i pozostałe usługi

Spółdzielnia Socjalna zajmuje się tworzeniem galerii sztuki, prowadzi sklepik z wyrobami i 

przedmiotami związanymi ze sztuką. Prowadzi także zajęcia takie jak: warsztaty 

rękodzielnicze, pisania ikon, tworzenia ceramiki, robótek ręcznych. 

392 Brzeska Spółdzielnia Socjalna "Jedynka" 161556899 7471893797 spółdzielnia socjalna 601 166 420 Brzeg 1 maja 2 49-300 Brzeg opolskie brak 2018-11-07 2020-05-06 6. handel i pozostałe usługi
Spółdzielnia Socjalna prowadzi dzialalność w zakresie wykonywania wykończeniowych 

budowlanych

393 Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM 531576625 7471619530 stowarzyszenie 773 334 572 bssmbrzeg@wp.pl Brzeg ul. 1 Maja 2 49-300 Brzeg opolskie www.wtz-bssm-brzeg.pl 2019-04-11 2020-10-10 18. zdrowie i uroda

Od 2004r. Stowarzyszenie jest jednostką organizującą i prowadzącą WTZ w Brzegu, zajmuje 

się dzienną terapią osób niepełnosprawnych i  chorych na różne schorzenia. Organizuje 

coroczne turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych. 

394 Fundacja Artem Silesiam Promovere 161461466 7511772078 fundacja 600 259 927 fundacjaartem@gmail.com Kuniów 33A 46-200 Kluczbork opolskie

https://www.facebook.com/

FundacjaArtemSilesiamPro

movere/

2018-11-08 2020-05-07 3. edukacja i kultura
Fundacja jest założycielem Katolickiej Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Biadaczu, 

prowadzi także otwarte zajęcia edukacyjne dla dzieci w wieku 3-6 lat.

395 Fundacja Kultura-Integracja-Społeczeństwo 161500982 7471892622 fundacja 604 152 436 Brzeg
ul. Mjr. Sucharskiego 

1/6
49-300 Brzeg opolskie

https://www.facebook.com/

FundacjaKulturaIntegracjaS

poleczenstwo

2019-02-01 2020-07-31 6. handel i pozostałe usługi 3. edukacja i kultura
Podmiot będzie zajmował się prowadzeniem, wypożyczalni gier i książek, punktu ksero, 

będzie prowadził antykwariat, punkt sprzedaży książęk, gier planszowych, płyt DVD, CD.

396 InfirmiCare 366728643 7551933286 spółka non profit (sp. z o.o.) 579 197 610 infirmicare@gmail.com Wieszczyna Wieszczyna 16 48-200 Prudnik opolskie nie posiada 2018-06-29 2019-12-31 usługi socjalne
Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób 

niepełnosprawnych

397 KOST PRO Spółdzielnia Socjalna 382206292 7511780600 spółdzielnia socjalna 788 472 348 biuro@kostpro.pl Bąków ul. Barci Bassy 32 46-233 Bąków opolskie www.kostpro.pl 2019-02-01 2020-07-31
11. pozostała produkcja i 

przemysł

Przedsiębiorstwo społeczne zajmuje się produkcją konstrukcji dla budownictwa, a także 

osprzętu roboczego do widlaków dla przemysłu (kontenery samowyładowcze, szufle 

mechaniczne, żurawiki) oraz obróbką metali

398 Miejski Klub Sportowy w Kluczborku 532400360 7511645693 stowarzyszenie 601 158 620 biuro@mkskluczbork.pl Kluczbork ul. Sportowa 7 46-200 Kluczbork opolskie www.mkskluczbork.pl 2019-02-01 2020-07-31 3. edukacja i kultura 6. handel i pozostałe usługi

Podmiot prowadzi klub sportowy, realizuje zajęcia edukacyjne i wychowawcze dla dzieci i 

młodzieży. Będzie prowadził sklep w zakresie sprzedaży sprzęru sportowo-turystycznego, 

artykułów szkolnych, gadżetów i artykułów promocyjnych. 

399 MUZA Spółdzielnia Socjalna 367258493 7511777147 spółdzielnia socjalna 606 492 902 muza.spolsoc@gmail.com Byczyna ul. Stawowa 8a 46-220 Byczyna opolskie brak 2018-07-18 2020-01-17
11. pozostała produkcja i 

przemysł
6. handel i pozostałe usługi 5. gastronomia

Zajmuje się produkcją ław do pianin i fortepianów, oprawą muzyczną i nagłośnieniem imprez 

okolicznościowych, oświetleniem występów artystycznych, a także świadczy usług 

cateringowych na imprezach masowych (festyny, imprezy okolicznościowe).

400 PROFES Spółdzielnia Socjalna 160031522 7511688610 spółdzielnia socjalna 500 129 226 biuro@prof-es.pl Kluczbork ul. Katowicka 8a 46-200 Kluczbork opolskie www.prof-es.pl 2018-07-18 2020-01-17 3. edukacja i kultura

Główną działalnością Spółdzielni Socjalnej są usługi szkoleniowe. Podmiot specjalizuje się w 

tematyce zakładania i funkcjonowania spóldzielni socjalnych, Zajmuję się także obsługą wizyt 

studyjnych.

401 Qubit Spółdzielnia Socjalna 382389000 7471913235 spółdzielnia socjalna 881 259 111 qubit.biuro@protonmail.com Brzeg ul. Cegielniana 16 49-300 Brzeg opolskie brak 2019-02-01 2020-07-31 7. informatyka 6. handel i pozostałe usługi

Podmiot będzie zajmował się usługami montażowymi urządzeń elektronicznych, montażem 

oraz serwisem systemów inteligentych domów, tworzeniem grafik komputerowych do 

projektorów holograficznych, usługami informatycznymi

402 Spółdzielnia Socjalna "Gród" 160297786 7511749926 spółdzielnia socjalna 602 613 386 andrzej.kosciuk@wp.pl Biskupice 58 46-220 Byczyna opolskie www.grod.pl.tl 2018-07-18 2020-01-17
12. rekreacja, turystyka i 

zakwaterowanie
5. gastronomia

Spółdzielnia Socjalna GRÓD funkcjonuje od 2009r. Prowadzi usługi edukacyjne, hotelowe i 

gastronomiczne. 

403 Spółdzielnia Socjalna "KORNIK" 161582610 7511773327 spółdzielnia socjalna 536 400 711 elajagiela@wp.pl Polanowice 33/3 46-220 Byczyna opolskie brak 2018-07-18 2020-01-17 9. produkcja mebli

Spółdzielnia Socjalna „KORNIK” istnieje na rynku od 2014r. Spółdzielnia zajmuje się 

produkcją mebli – stelaży tapicerskich, które produkowane są według dostarczonych 

wzorów. 

404 Spółdzielnia Socjalna "Las Vegas" 160359139 7511759528 spółdzielnia socjalna 728 995 183 piotr.kindziak@interia.pl Polanowice 33 46-220 Byczyna opolskie brak 2018-07-18 2020-01-17 6. handel i pozostałe usługi
13. rolnictwo, leśnictwo, 

łowiectwo, rybactwo

Spółdzielnia Socjalna „Las Vegas” prowadzi działania związane z gospodarką leśną: 

pozyskiwanie drewna, zrywka drewna, pielęgnacja gleby, czyszczenia wczesne, czyszczenia 

późne, melioracje agrotechniczne, a także prowadzi sprzedaż drewna opałowego. 

405 Spółdzielnia Socjalna ,,NIEZAPOMINAJKA'' 161603268 7481581800 spółdzielnia socjalna 781 231 735 witoldzap@gmail.com Głubczyce ul. Słoneczna 17 48-100 Głubczyce opolskie brak 2018-06-26 2019-12-31 6. handel i pozostałe usługi 1. budownictwo Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych.

406 Spółdzielnia Socjalna ,,Parasol" 161561630 7532433269 Spółdzielnia socjalna
602 767 926, 667 

824 453

kontakt@spoldzielnia-

parasol.pl,marzenagsz@o2.pl
Nysa ul. Prusa 14 48-303 Nysa opolskie www.spoldzielnia-parasol.pl 2018-06-29 2019-12-31 usługi socjalne

Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz 

pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych 

407 Spółdzielnia Socjalna ,,Pilszczanka'' 367110626 7481584514 spółdzielnia socjalna 774 851 683 pilszczanka@op.pl Pilszcz
ul. Wojska Polskiego 

32
40-130 Kietrz opolskie brak 2018-06-26 2019-12-31 5. gastronomia Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering).

408 Spółdzielnia Socjalna ,,PSZCZÓŁKA'' 161600175 7492091531 spółdzielnia socjalna 602 442 835 jolka63@onet.pl Kędzierzyn-Koźle
ul. Pamięci Sybiraków 

12
47-200 Kędzierzyn-Koźle opolskie brak 2018-06-29 2019-12-31 5. gastronomia   Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne.

409 Spółdzielnia Socjalna Ad Metam 367207024 7511777124 spółdzielnia socjalna 889 209 890 milosz.komarnicki@gmail.com Wołczyn ul. Szymonowska 6 46-250 Wołczyn opolskie brak 2018-07-18 2020-01-17 6. handel i pozostałe usługi
Spółdzielnia Socjalna zajmuje się odbiorem i sprzedażą odpadów: tworzyw sztucznych, 

makulatury i szkła niszczeniem dokumentów pozyskanych od przedsiębiorstw.

410 Spółdzielnia Socjalna ALFA 369983695 7511779347 spółdzielnia socjalna 515 500 543 kazimierz.wcislek@athletic.eu Kluczbork ul. Katowicka 8a 46-200 Kluczbork opolskie brak 2018-07-18 2020-01-17
11. pozostała produkcja i 

przemysł

Spółdzielnia Socjalna świadczy usługi w sektorze logistycznym: pakowanie, magazynowanie i 

przygotowanie produktów do wysyłki.

411 Spółdzielnia Socjalna ARCHSYSTEM 36761112700000 7561981737 spółdzielnia socjalna 774 638 045 biuro@arch-system.pl Strzelce opolskie ul. M. Prawego 24 47-100 Strzelce opolskie opolskie brak 2018-06-29 2019-12-31 1. budownictwo Roboty budowlane związane z wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych.

412 Spółdzielnia Socjalna Domowe Smaki 161578033 7551930773 Spółdzielnia socjalna 502 620 137 danusia24-61@o2.pl Prudnik pl. Królowej Jadwigi 4 48-200 Prudnik opolskie nie posiada 2018-06-29 2019-12-31 gastronomia Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

413 Spółdzielnia Socjalna Integracja 161553286 5761576420 spółdzielnia socjalna 662 270 825 wtzuszyce@op.pl Uszyce 18/19 46-310 Gorzów Śląski opolskie brak 2018-11-08 2020-05-07
14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej

Spółdzielnia Socjalna zajmuje się pielegnacja terenów zielonych: koszenia, porządkowanie 

terenu,

414 Spółdzielnia Socjalna Miód i Wino 367333651 7511777271 spółdzielnia socjalna 694 004 114 miodiwino.biuro@gmail.com Byczyna ul. Wąska 2 46-220 Byczyna opolskie

https://pl-

pl.facebook.com/Spoldzielni

aMiW/

2018-07-18 2020-01-17 5. gastronomia
Spółdzielnia Socjalna zajmuje się obsługą punktu gastronomicznego w Byczynie, który 

posiada menu w klimacie historycznym, które wpisuje się w kulturę Byczyny. 

415 Spółdzielnia Socjalna NIEZAPOMINAJKA 2 365640320 7481583992 spółdzielnia socjalna 781 231 735 witoldzap@gmail.com Głubczyce ul. Słoneczna 17 48-100 Głubczyce opolskie brak 2018-06-26 2019-12-31 5. gastronomia Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne.

416 Spółdzielnia Socjalna Perunica 161576666 7511773215 spółdzielnia socjalna
500082412

785207065
aniaarkona@gmail.com Byczyna ul. Dworcowa 7 46-220 Byczyna opolskie www.perunica.pl 2019-04-11 2020-10-10 3. edukacja i kultura

12. rekreacja, turystyka i 

zakwaterowanie

Spółdzielnia Socjalna zajmuje się prowadzeniem niepublicznego przedszkola "Mysia Wieża". 

Podmiot zajmuje się także organizacją imprez okolicznościowych takich jak: urodziny dziecka, 

Dzień Babci, Dzień Dziadka itp.

417 Spółdzielnia Socjalna ''POZA CZASEM'' 366665598 7492097686 spółdzielnia socjalna 775 466 303 pozaczasem@o2.pl Kędzierzyn-Koźle ul. Gajowa 22 47-220 Kędzierzyn-Koźle opolskie brak 2018-06-29 2019-12-31 3. edukacja i kultura
Pomoc społeczna bez zakwaterowania, dla osób w podeszłym wieku i osób 

niepełnosprawnych.

418 Spółdzielnia Socjalna ''PREMIO GROUP'' 161596634 7561976334 spółdzielnia socjalna 796 389 773 premiogroup@wp.pl Strzelce opolskie ul. Zakładowa 11 47-100 Strzelce opolskie opolskie brak 2018-06-27 2019-12-31 8. motoryzacja Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli.

419 Spółdzielnia Socjalna ''PREMIO GROUP 2'' 366151592 7561980169 spółdzielnia socjalna 775 466 303 grzegorzhetmaniak@wp.pl Strzelce opolskie ul. Zakładowa 11 47-100 Strzelce opolskie opolskie brak 2018-06-27 2019-12-31 8. motoryzacja Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli.

420 Spółdzielnia Socjalna STREFA 161578056 7511773238 spółdzielnia socjalna 788 027 967 Rosochy 43A 46-230 Praszka opolskie brak 2019-02-01 2020-07-31 6. handel i pozostałe usługi

Podmiot zajmuje się prowadzeniem szkoleń z zakresu brukarstwa, ogrodnictwa, 

budownictwa, projektowania ogrodów, a także następującycmi usługami: usługi brukarskie, 

pielęgnacja terenów zielonych

421 Spółdzielnia Socjalna UNIKO 367183677 7471904704 spółdzielnia socjalna 669 783 889 unikobrzeg@gmail.com Brzeg ul. Towarowa 6 49-300 Brzeg opolskie brak 2018-07-18 2020-01-17
11. pozostała produkcja i 

przemysł
6. handel i pozostałe usługi

Spółdzielnia Socjalna zajmuje się wytwarzaniem produktów takich jak: kołnierze z folii paro-

przepuszczalnej do wyłazów i okien dachowych, plandek na przyczepy i maszyny rolnicze. 

422
Spółdzielnia Socjalna Usługowo-Handlowo-

Produkcyjna ,,OPOLE"
161576330 7543081377 Spółdzielnia socjalna 530 557 304 durszulka@tlen.pl Opole ul. Katowicka 91 45-054 Opole opolskie nie posiada 2018-06-29 2019-12-31 usługi komunalne Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach

423 Stowarzyszenie Brzezina 380693879 7511779867 stowarzyszenie 601 854 888 brzezina9@op.pl Brzezinka 2 46-233 Bąków opolskie brak 2019-02-01 2020-07-31 6. handel i pozostałe usługi

Świadczenie usług związanym z zagospodarowaniem, pielęgnacje terenów zielonych 

(koszenie poboczy, pielęgnacja rabat), pielęgnacja  i oczyszczanie wód i zbiorników wodnych, 

w sezonie zimowym świadczenie usług w zakresie odśnieżania.

424
STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY OSOBOM 

NIEPEŁNOSPRAWNYM ,,SIEDLISKO''
160076163 7561899912 spółdzielnia socjalna 508 320 561 siedlisko.zawadzkie@gmail.com

Staniszcze 

Wielkie
ul. Kościelna 10 47-113 Zawadzkie opolskie www.siedlisko.org.pl 2018-07-02 2019-12-31 3. edukacja i kultura 5. gastronomia Pomoc społeczna bez zakwaterowania, dla osób  niepełnosprawnych.

425

Stowarzyszenie na Rzecz Utworzenia i Rozwoju 

Katolickiego Zespołu Szkolno-Przedszkolengo w 

Brzegu

161447242 7471892036 stowarzyszenie 795 426 933 Brzeg ul. Ks. Makarskiego 49 49-300 Brzeg opolskie brak 2019-02-01 2020-07-31 3. edukacja i kultura
Podmiot prowadzi niepubliczną szkołę podstawową, organizuje także zajęcia dodatkowe 

(konkursy, półkolonie letnie i zimowe dla dzieci)

426 Strzelecka Spółdzielnia Socjalna 160376221 7561966301 spółdzielnia socjalna 774 610 371 info@spoldzielnia.strzelce.pl Strzelce opolskie ul. K. Wyszyńskiego 10 47-101 Strzelce opolskie opolskie
http://spoldzielniastrzelce.p

l/
2018-06-27 2019-12-31 5. gastronomia Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne.

427 Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna OGNIWO 160026521 7491979527 spółdzielnia socjalna 774 832 908 ogniwo@ogniwo.org.pl Kędzierzyn-Koźle ul. Matejki 29 47-220 Kędzierzyn-Koźle opolskie http://ogniwo.org.pl/ 2018-06-29 2019-12-31 1. budownictwo 7. informatyka

Prowadzenie wspólnej działalności gospodarczej w oparciu o osobistą pracę członków, w celu 

zawodowej i społecznej integracji oraz zabezpieczenia bytu materialnego 

członków.Działalność pożytku publicznego w zakresie aktywizacji zawodowej osób 

bezrobotnych, pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej i działań na rzecz osób 

niepełnosprawnych.

428 AB Event Sp. zo.o 369465262 8133771278 spółka non profit (sp. z o.o.) 605 357 505 bohusz@onet.eu Rzeszów
ul. Dunikowskiego 

5E/4
35-603  Rzeszów podkarpackie 2018-06-18 2019-12-18 3. edukacja i kultura

14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej

Działalność zwiazanana z wynajęciem wieży do nagłośnienia telebimów, konstrukcji do 

oświatlenia scenicznego, scen z zadaszeniam podestów scenicznych.

429 Agencja Dzieł Społecznych Sp. z o.o. 369821001 8141688652 spółka non profit (sp. z o.o.) 601 950 935 prezes@agencjadzielspolecznych.pl Kolbuszowa ul. Klonowa 10 36-100 Kolbuszowa podkarpackie
www.agencjadzielspoleczny

ch.pl
2018-06-22 2019-12-31

14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej
Wykonywanie zdjęć, filmów, relacji, reklam, wywiadów, prezentacji

430 Akademia zdrowego Stylu Życia Sp. z  o.o. 380047100 8133778665 spółka non profit (sp. z o.o.) 666 339 033 zajanna125@gmail.com Rzeszów ul. Jana Wąsacza  19 35-330 Rzeszów podkarpackie 2018-06-22 2019-12-31 18. zdrowie i uroda Działalność na rzecz zdowia. 
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431 Aktywator Biznesu 380874836 7952549688 spółka non profit (sp. z o.o.) 500 851 891 aktywatorbiznesu24@gmail.pl Przemyśl Rynek 26/14 37-700 Przemyśl podkarpackie aktywatorbiznesu.com 2018-10-19 2020-04-30 4. ekonomia

Aktywator Biznesu Sp. z o.o. to przedsiębiorstwo społeczne w formie spółki z.o.o. non profit,  

świadczące usługi w branży doradztwa biznesowego, w tym pozyskiwania finansowania 

zewnętrznego, jak również w obszarze tworzenia platformy biznesowej dla nowych i 

istniejących przedsiębiorstw, polskich i ukraińskich, oraz organizacji pozarządowych non 

profit

432 Apartamenty Galicja Spółka z o.o. 380991306 7952549903 spółka non profit (sp. z o.o.) 793 499 919 gerda.porebska@interia.pl Przemyśl Dworskiego 79 37-700 Przemyśl podkarpackie 2019-02-08 2020-08-31 12. zakwaterowanie

Przedsiębiorstwo Społeczne APARTAMENTY GALICJA świadczy usługi noclegowe w formie 

komfortowo wyposażonego apartamentu. Działalność  prowadzi w wynajmowanej kamienicy 

przy ul. Dworskiego 78 w Przemyślu. Przemyśl jest miastem turystycznym, pełnym zabytków, 

które predysponuje do roli głównego miejskiego ośrodka turystycznego na Podkarpaciu. 

Dużym atutem miasta jest położenie w bezpośrednim sąsiedztwie granicy z Ukrainą. O 

potencjale miasta Przemyśla do rozwoju turystyki świadczy systematycznie wzrastająca liczba 

turystów odwiedzających miasto oraz korzystających z miejsc noclegowych

433 ART-DECO SP. Z O.O. 380339698 7952548743 spółka non profit (sp. z o.o.) 530 517 336 nikholzdawid@gmail.com Przemyśl Pawia 5 37-700 Przemyśl podkarpackie artdeco-group.pl 2018-07-04 2020-01-04 1. budownictwo 2. dom i ogród dom i ogród
Usługi specjalistycznego sprzątania powierzchni płaskich, prace wykończeniowe, stolarka 

wewnątrz pomieszczeń

434 Artes PS sp. z o. o. 369905146 8133776896 spółka non profit (sp. z o.o.) 534 925 800 kontakt@artesps.pl Rzeszów
ul. Boya-Żeleńskiego 

23
35-105 Rzeszów podkarpackie www.artesps.pl 2018-06-21 2019-12-21

14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej
15. usługi komunalne

PS oferuje usługi sprzątania, w tym utrzymanie czystości obiektów; sprzątanie pobudowlane 

obiektów; inne prace, np. mycie przeszkleń, witryn, pranie dywanów i mebli tapicerowanych; 

doczyszczanie i dezynfekcja powierzchni mocno zabrudzonych.

435 Bawialnia Tropiciele Zabawy sp. z o.o. 380189744 8172188146 spółka non profit (sp. z o.o.) 666 985 490 tropicielezabawy@vp.pl Tuszyma Tuszyma 138 39-321 Tuszyma podkarpackie www.tropicielezabawy.pl 2019-03-12 2020-09-12 3. edukacja i kultura 5. gastronomia

Bawialnia "Tropiciele Zabawy" zajmuje się organizacją imprez dla dzieci, eventów, urodzin i 

zabaw okazjonalnych. Pomaga dzieciom i rodzicom we wspólnym spędzaniu czasu na 

zorganizowanej zabawie w bajkowej scenerii ich sali.

436 Boho-Art Spółka z o.o. 369730793 8133774791 spółka non profit (sp. z o.o.) 795 084 022 mar-wis04@wp.pl Rzeszów ul. Architektów  9/45 35-082 Rzeszów podkarpackie 2018-06-21 2019-12-21
11. pozostała produkcja i 

przemysł

Stylizacja mebli, popularyzacjai wiedzy z zakresu stylizacji mebli, projektowania powierzchni,  

produkcja sztukaterii gipsowej.

437 Clother Sp. zo.o 369792185 8133775891 spółka non profit (sp. z o.o.) 601 491 300 waldekwitalek@gmail.com Matysówka 165 35-330 Rzeszów podkarpackie 2018-06-21 2019-12-21
11. pozostała produkcja i 

przemysł

14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej
Wykonywanie nadruków na różnych materiałach, folie, tapety, papier , naklejki.

438 Dolina Wisłoka Sp. z o.o. 380306204 8191668769 spółka non profit (sp. z o.o.) 606 679 965 biuro@dolinawisloka.pl Frysztak ul. Sportowa 30 38-130 Frysztak podkarpackie www.dolinawisloka.pl 2019-03-13 2020-09-13
12. rekreacja, turystyka i 

zakwaterowanie

Dolina Wisłoka działa w branży turystycznej. Świadczy usługi w zakresie organizacji czasu 

wolnego dla dzieci i dorosłych, osób indywidualnych lub gr.zorganizowanych. Prowadzi 

również wypożyczalnię kajakow, rowerów, kijów nordic walking.

439 Dom-Dar Sp. zo.o 369919869 8133776933 spółka non profit (sp. z o.o.) 513 356 589 nowak.daro@gmail.com Matysówka 236 A 35-330  Rzeszów podkarpackie 2018-06-19 2019-12-19 1. budownictwo
14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej

Roboty budowlane związane z wnoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych. 

Przygotowanie terenu pod budowę. Wykonanie robót budowlanych z wykończeniem.

440 Fundacja Aktywna Galicja 367259713 6852332581 fundacja 600 433 199 aktywnagalicja@gmail.com Jasło P.Skargi 52 38-200 Jasło podkarpackie www.aktywnagalicja.pl 2018-11-30 2019-12-31 3. edukacja i kultura

Wspieranie nabywania nowych kompetencji i kwalif., walka z wyklucz. społ., rozwiąz. 

problemów zw. z bezrobociem i marginaliz. społeczną, podnoszenie kompet. cyfrowych, 

propagowanie korzyst. z e-usług, organiz. edukacji sportowej.

441 Fundacja Artystyczna GA MON 381013473 8672245769 fundacja 507 188 550 fundacja.gamon@gmail.com Tarnobrzeg
ul. Stanisława 

Wyspiańskiego 13/4A
39-400 Tarnobrzeg podkarpackie www.gamon.com.pl 2019-02-22 2020-08-22 3. edukacja i kultura

Fundacja prowadzi warsztaty krawieckie, zajmuje się projektowaniem odzieży, wzornictwem 

zw.z kulturą regionalna, organizacją imprez i eventów, szyciem na indywidualne zamowienia.

442 Fundacja Bieszczadzka 371165802 6881245689 fundacja 601 055 457 biuro@fundacja.bieszczady.pl Ustrzyki Dolne 1 Maja 16 38-700 Ustrzyki Dolne podkarpackie
www.fundacjabieszczadzka.

org
2018-12-27 2019-12-31

12. rekreacja, turystyka i 

zakwaterowanie

14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej
3. edukacja i kultura

Celem fundacji jest integracja i wspieranie działań NGO, samorządów i przedsiębiorców na 

rzecz zrównoważonego rozwoju Bieszczadów. Fundacja została powołana przez 

reprezentujące bieszczadzką społeczność NGO i przedstawicieli biznesu.

443 Fundacja Inicjatyw Lokalnych "Carpe Diem" 369420526 6852334166 fundacja 725 255 665 stanislaw_r66@wp.pl Sowina 2A 38-213 Kołaczyce podkarpackie brak 2018-06-19 2019-12-31 5. gastronomia

Fundacja Inicjatyw Lokalnych „Carpe Diem” działa w zakresie: 1. Prowadzenie jadłodajni, 2. 

Usługi cateringowe.

3. Obsługa szkół  i przedszkoli w zakresie dostarczania posiłków

444
Fundacja Katolicka na rzecz nowej Ewangelizacji 

DEOMEO
366441522 5170379432 fundacja 530 599 916 malgorzata.chlebek@gmail.com Rzeszów ul. Kolbego 2/61 35-512 Rzeszów podkarpackie www.deomeo.pl 2018-11-20 2020-05-20

14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej
7. informatyka

Fundacja DEOmeo prowadzi portal internetowy będący marketplacem dla organizatorów 

wydarzeń religijnych i patriotycznych w Polsce. Portal to wyszukiwarka ww. wydarzeń oraz 

narzędzie do zapisów online. Portal promuje ww. wydarzenia.

445 Fundacja MiMi 381316676 8672246088 fundacja 601 516 409 rtmedia@interia.pl Gorzyce ul. 11 Listopada 3 39-432 Gorzyce podkarpackie www.klubikmimi.pl 2019-04-26 2020-10-26 3. edukacja i kultura

W klubiku MiMi od pon.do pt. animatorzy prowadzą warsztaty tematyczne dla dzieci.W 

weekendy fundacja wynajmuje przestrzeń klubiku na wydarzenia okolicznościowe,organizują 

animacje podczas wesel oraz świadczą usługi fotograficzne.

446 Fundacja Młodych Talentów "Morgan" 381603039 8191669444 fundacja 514 213 234 morganbiuro@gmail.com Frysztak ul. Sportowa 30 38-130 Frysztak podkarpackie www.fmtmorgan.pl 2019-04-24 2020-10-24 3. edukacja i kultura
FMT "Morgan" zajmuje się organizacją zajęć sportowych dla dzieci i mlodzieży oraz obozów i 

campów. Ponadto przeprowadza testy i pomiary sportowe.

447 Fundacja Office Care 380662620 8133785122 fundacja 696 071 171
malgorzata.kowalska-

oleniacz@officecare.com.pl
Rzeszów

ul. Jana III Sobieskiego 

17
35-002 Rzeszów podkarpackie www.officecare.com.pl 2019-03-29 2020-09-29

14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej

Fundacja Office Care świadczy usługi rachunkowo-księgowe dla biur księgowych oraz 

doradztwo w zakresie wsparcia rozwoju biznesu.

448 Fundacja w Trosce o Życie 180403422 6861658684 fundacja 695 577 975 jolen70@interia.pl Brzozów Rynek 6A 36-200 Brzozów podkarpackie www.wtrosce.pl 2018-08-20 2019-12-31 17. usługi socjalne 18. zdrowie i uroda

1. Opieka domowa w domu pacjenta, 2. Prowadzenie grupy wsparcia dla chorych i ich rodzin 

oraz osób osieroconych, 3. Wsparcie finansowe i rzeczowe dla chorych, 4.Prowadzenie 

dziennego domu pobytu w Brzozowie i Rakowej

449 Fundacja Wspierania Edukacji i Rozwoju Edu 364891310 8172180452 fundacja 697 868 700 fundacja.edu@op.pl Mielec
ul. Al. Niepodległości 

14/52
39-300 Mielec podkarpackie www.fundacja-edu.pl 2019-03-29 2020-09-29 3. edukacja i kultura

Fundacja działa na rzecz rozwoju dzieci z terenu pow.mieleckiego.Zapewnia im podstawy do  

startu w życie i zapobiega powstawaniu różnic społecznych. Prowadzi zajęcia dla dzieci na 

etapach od  żłobkowego do wczesnoszkolnego.

450 G MAP TRAVEL Sp. z o.o. 380478916 7922303244 spółka non profit (sp. z o.o.) 697 226 355 adampieczko1985@gmail.com Jarosław Poniatowskiego 52 37-500 Jarosław podkarpackie gmap-travel.pl 2018-10-12 2020-04-30
12. rekreacja, turystyka i 

zakwaterowanie

Przedsiębiorstwo społeczne G Map Travel sp. z o.o. powstało z inicjatywy Grupy Inicjatywnej 

„Cztery strony Życia”. Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa jest sprzedaż usług 

turystycznych. Celem jest integracja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych i realizacja 

usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej, przy jednoczesnej realizacji 

integracji społecznej i zawodowej osób bezrobotnych.

451 Galicja-Nieruchomości.pl Sp. z o.o. 380979512 8133888675 spółka non profit (sp. z o.o.) 535 666 944 m.murias@interia.pl Rzeszów ul. Podwisłocze 30/1 35-309 Rzeszów podkarpackie
www.galicja-

nieruchomosci.pl
2019-04-23 2020-10-23 6. handel i pozostałe usługi

Galicja-Nieruchomości.pl działa na rynku nieruchomosci. Przedsiębiorstwo zajmuje się 

pośrednictwem w obrocie, sprzedaży, zakupie, najmie i wynajmie nieruchomości.

452
Gildia Rzemiosła i Sprytu Wataha not for profit 

Sp. z o.o.
8722420388 8722420388 spółka non profit (sp. z o.o.) 724 506 456 wataha.gildia@gmail.com Dębica ul. Tysiąclecia 17 39-200 Dębica podkarpackie 2019-03-29 2020-09-29 8. motoryzacja

11. pozostała produkcja i 

przemysł

Wataha zajmuje się rzemiosłem i rękodziełem (naczynia ceramiczne, ceramika art.,drewniane 

rzeźby i naczynia, odzież lniana i wełniana,skórzane kaletki, bukłaki oraz bezinwazyjnym 

wyciąganiem wgnieceń z karoserii samochodowych techniką PDR.

453 Grant Event Promotion Sp. zo.o 369526696 5170387354 spółka non profit (sp. z o.o.) 881 072 177 biurograndsound@gmail.com
Pogwizdów 

Nowy
662 36-062 Pogwizdów Nowy podkarpackie 2018-06-19 2019-12-19 3. edukacja i kultura

14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej

Działalność związana z organizacją imprez integracyjnych, bankietów, warsztatów, 

konferencji, kompleksowa obsługa imprez.

454 Grawerboxshop.pl 380730445 8191668924 spółka non profit (sp. z o.o.) 693 275 681 malgorzatazamorska@interia.pl Strzyżów ul. Sportowa 21 38-100 Strzyzów podkarpackie www.grawerbox.pl 2019-04-23 2020-10-23 6. handel i pozostałe usługi
Grawerboxshop prowadzi sklep internetowy, zajmuje się sprzedażą wysyłkową opakowań na 

prezenty oraz opakowań okolicznościowych.

455 Grota Event 369055937 7952545644 spółka non profit (sp. z o.o.) 606 242 319 grota.event@o2.pl Przemyśl ul. Sanocka 42 37-700 Przemyśl podkarpackie grota-event.pl 2018-05-25 2019-12-31 6. handel i pozostałe usługi
12. rekreacja, turystyka i 

zakwaterowanie
5. gastronomia

Przedsiębiorstwo wynajmuje sprzęt eventowy taki jak namiot wielkopowierzchniowy, food 

trucki, dmuchańce. Pośredniczy równiez w realizacji usług cateringowych. Obsługuje duże 

wydarzenia komercyjne oraz indywidualne zlecenia.

456 Grupa Arav Sp. z o.o. 365521064 8133728466 spółka non profit (sp. z o.o.) 533 992 198 biuro@arav.pl Rzeszów 
ul. Ignacego 

Paderewskiego  20a
35-328 Rzeszów podkarpackie www.religijnie.pl 2018-06-22 2019-12-31

14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej
Działalność agencji reklamowej na rzecz środowisk katolickich.

457 Home Expert Sp. z o.o. 380342358 5170390646 spółka non profit (sp. z o.o.) 667 673 337 pietras.gosia@wp.pl
Głogów 

Małopolski 

ul. Bp. Józegfa 

Pelczara 19
36-060 Głogów Małopolski podkarpackie 2018-06-22 2019-12-31 1. budownictwo

Działalność budowlana, wykończenie wnętrz, docieplenia, projektowanie wnętrz, układanie 

kostki brukowej

458 Innowacyjna Spółdzielnia Socjalna Sami Sobie 181010357 8652559134 spółdzielnia socjalna 514 958 443 isssamisobie@gmail.com Stalowa Wola ul. Kwiatkowskiego 9 37-450 Stalowa Wola podkarpackie www.samisobie.com.pl 2018-06-21 2019-12-21 5. gastronomia

Spółdzielnia zajmuje się obsługą cateringową szkół, firm, imprez okolicznościowych oraz 

klientów indywidualnych. Od 06.2018 będzie prowadzić bar bistro z kanapkami, napojami 

oraz daniami na ciepło.

459 Lasowiacka Tradycja Sp. z o.o. 380629491 6020136728 spółka non profit (sp. z o.o.) 728 383 622 zakrzewskidamian@gmail.com Jata Jata 18 37-430 Jeżowe podkarpackie 2019-03-29 2020-09-29 6. handel i pozostałe usługi 5. gastronomia 3. edukacja i kultura

Spółka prowadzi sprzedaż piwa rzemieślniczego, lokalnych produktów spożywczych i 

rękodzieła artystycznego. Pomysł opiera się o tworzenie powiązań handlowych z rolnikami, 

twórcami i firmami wytwarzjacymi dobrej jakości produkty tradycyjne.

460
Leon Park Spółka - Centrum Edukacji i Rozrywki 

Sp. z o.o.
369567940 7952547057 spółka non profit (sp. z o.o.) 882 422 669 superr@o2.pl Orły ul. Przemyska 22 37-716 Orły podkarpackie leonpark.pl 2018-05-25 2019-12-31 3. edukacja i kultura

12. rekreacja, turystyka i 

zakwaterowanie
17. usługi socjalne

Centrum zabaw dla dzieci. Mozliwość organizacji wydarzeń okolicznościowych. Animacja i 

zabawy dla dzieci

461 Lidershop Sp. z o.o. 369966538 8191668410 spółka non profit (sp. z o.o.) 727 916 839 kontakt@lidershop.pl Strzyżów ul. Łukasiewicza 13 38-100 Strzyzów podkarpackie www.lidershop.pl 2019-03-13 2020-09-13 6. handel i pozostałe usługi
Lidershop jest to sklep internetowy zajmujący się sprzedażą: zegarków, akcesoriów do 

samoobrony, odzieży.

462 M & M BUDOWA sp. z o.o. 369584765 7952547206 spółka non profit (sp. z o.o.) 608 062 664 kontakt@mmbudowa.com.pl Przemyśl ul. Mickiewicza 28 /1 37-700 Przemyśl podkarpackie mmbudowa.com.pl 2018-05-25 2019-12-31 1. budownictwo

Przesiębiorstwo realizuje roboty wykończeniowe dla klientów indywidualnych i 

instytucjonalnych. Szpachlowanie, malowanie, kładzenie płytek instalacja armatury, 

instalacje.

463 Malarnia Proszkowa Sp. z o.o 369327152 8133769465 spółka non profit (sp. z o.o.) 698 427 662 biuro@malarniaproszkowa.com.pl Dylągówka 2 36-025 Dylągówka podkarpackie 2018-06-18 2019-12-18
11. pozostała produkcja i 

przemysł

14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej

Działalność polega na świadczeniu usług w dziedzinie malowania proszkowego elementów 

metalowych dla budownictwa i przemysłu meralurgicznego. Usługa swiadczona jest dla firm i 

podmiotów prywatnych.

464 Marandon Sp. z o.o. 380506370 8652568831 spółka non profit (sp. z o.o.) 721 148 077 dorota.marcin@vp.pl Kotowa Wola 218 37-415 Zaleszany podkarpackie 2018-09-06 2020-03-31 6. handel i pozostałe usługi 1. budownictwo
Sprzedaż odzieży używanej na straganach i targowiskach. W kolejnych etapach 

przedsiębiorstwo będzie świadczyć usługi budowlane koparki i ładowarki.

465 MAT-MAR Sp. z o.o. 380750330 8191668947 spółka non profit (sp. z o.o.) 513 687 961 matmarspzoo@gmail.com Gogołów Glinik Górny 32 38-131 Gogołów podkarpackie 2019-03-13 2020-09-13
11. pozostała produkcja i 

przemysł

MAT-MAR zajmuje się produkcją wyrobów tartacznych, świadczy usługi związane z 

pozyskiwaniem drewna oraz odśnieżaniem.

466 Mikimator Sp. z o.o. 380478595 8191668835 spółka non profit (sp. z o.o.) 880 058 847 lary906@wp.pl Strzyżów ul. Kościuszki 4 38-100 Strzyzów podkarpackie 2019-03-18 2020-09-18
12. rekreacja, turystyka i 

zakwaterowanie

Mikimator prowadzi działalność rozrywkową i rekreacyjną w formie animacji czasu wolnego 

dla dzieci i doroslych. Zajmuje się obsługa muzyczną imprez, eventów oraz wynajmuje sprzęt 

muzyczny i fontanny czekoladowe.

467 Nescar sp. z o. o. 369953300 8133777246 spółka non profit (sp. z o.o.) 534 167 076 nescar.rzeszow@gmail.com Rzeszów ul. Słonecznikowa 17 35-064 Rzeszów podkarpackie 2018-06-20 2019-12-31 8. motoryzacja

PS świadczy usługi naprawcze, usługi auto-detailingu i kompleksowego przygotowywania 

samochodów do sprzedaży (pełny zakres wymaganych napraw:blacharka, 

mechanika,elektronika, czyszczenie),przy wykorzystaniu metody PDR (wyciąganie wgniotek).

468 Noeza Non-Profit Sp. Z o.o. 381503639 8172190321 spółka non profit (sp. z o.o.) 17 227 62 12 biuro@noeza.pl Mielec ul. Wiejska 31 39-300 Mielec podkarpackie www.noeza.pl 2019-02-19 2020-08-19 3. edukacja i kultura

Noeza prowadzi szkolenia kwalifikacyjne, kompetencyjne oraz przygotowujące do 

egzaminów czeladniczych. Promuje i upowszechnia idee ekonomii społecznej, wpomaga 

rozwój gospodarczy oraz rozwój przedsiębiorczości.

469 Pachnąca Łąka Sp. z o.o. 381583785 7952551099 spółka non profit (sp. z o.o.) 509 675 133 waldemar.martinek@wp.pl Przemyśl Chmielna 5 37-700 Przemyśl podkarpackie
http://www.pachnacalaka.p

l/
2018-11-28 2020-05-31 6. handel i pozostałe usługi

PACHNĄCA ŁĄKA Sp. z o.o. świadczy usługi w zakresie  prania i prasowania garderoby - 

miedzy innymi: garniturów, fraków i smokingów; mundurów (policyjnych, wojskowych, itp,); 

żakietów, marynarek; spodni, spódnic, sukien; sutann, tog, alb; bluzek, koszul, swetrów; 

kurtek, płaszczy letnich i zimowych; kurtek puchowych, kombinezonów narciarskich; sukien 

ślubnych i komunijnych; krawatów i szali (jedwabie); czapek, rękawiczek; różnego rodzaju 

wyrobów skórzanych i skóropodobnych;  itp

470

Patronus - opieka nad osobami starszymi i 

niepełnosprawnymi Przedsiębiorstwo Społeczne 

Sp. z o.o.

380614420 8172188726 spółka non profit (sp. z o.o.) 694 950 108 patronus.debica@gmail.com Mielec ul. Obrońców Pokoju 3 39-300 Mielec podkarpackie 2019-03-21 2020-09-21 17. usługi socjalne 18. zdrowie i uroda

Patronus świadczy kompleksową opiekę nad seniorami i niepełnosprawnymi w powiecie 

dębickim. Mają doświadczenie i wiedze medyczną, empatię, cierpliwość i praktyczne 

umiejętności niesienia pomocy osobom niesamodzielnym.

471 Prabud Sp. z o.o. 380710030 8191668901 spółka non profit (sp. z o.o.) 607 999 025 sbudpawelstopa@wp.pl Frysztak ul. Nowa 19 38-130 Frysztak podkarpackie 2019-03-18 2020-09-18 1. budownictwo

Prabud wykonuje roboty ziemne (wykopy pod fundamenty), przygotowuje teren pod 

budowę, zajmuje się załadunkiem materiałów sypkich, rozbiórką obiektów budowlanych, 

korytowaniem oraz wierceniami. 
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472 Pracownia Jubilersko-Złotnicza TURKUS Sp. z o.o. 380629456 8652568877 spółka non profit (sp. z o.o.) 660 527 750 darsa1@wp.pl Stalowa Wola ul. Okulickiego 25 37-450 Stalowa Wola podkarpackie 2019-04-10 2020-04-10 6. handel i pozostałe usługi

Firma prowadzi sklep i wykonuje wyroby jubilerskie z metali szlachetnych: złota, srebra 

służące do ozdoby (pierścionki, kolczyki, broszki, bransolety). Zajmuje się również naprawą 

biżuterii opraw kamienia szlachetnych.

473 Production & Logistick of Frozen Foods sp. z o. o. 369792245 5170388738 spółka non profit (sp. z o.o.) 500 050 191 d.malczynska@op.pl Świlcza 706A 36-072 Świlcza podkarpackie 2018-06-16 2019-12-31 5. gastronomia 6. handel i pozostałe usługi

Działalność PS polega na realizacji usługi związanej z przyjmowaniem, przechowywaniem, 

składowaniem, konfekcjonowaniem, produktów głęboko mrożonych i ich dystrybucją do 

zainteresowanych klientów.

474 Pruchnickie Smaki Spółka z o.o. 381150282 7922303907 spółka non profit (sp. z o.o.) 608 739 700 pruchnickiesmaki@gmail.com Pruchnik Jasna 65 37-560 Pruchnik podkarpackie www.pruchnickiesmaki.pl 2018-10-01 2020-04-30 5. gastronomia

Przedsiębiorstwo społeczne PRUCHNICKIE SMAKI Sp. z o.o. zajmuje się świadczeniem usług 

gastronomicznych, cateringowych, przygotowywania i sprzedaży obiadów, gotowaniem i 

dostarczaniem posiłków dla szkół i przedszkoli, organizacją imprez typu komunia, urodziny, 

chrzciny, wesela

475 Przedsiębiorstwo Społeczne Novum Sp. z o.o. 368324105 7952543852 spółka non profit (sp. z o.o.) 600 372 019 bmoskal@fdk.com.p Wola Krzywiecka 115 A 37-755 Krzywcza podkarpackie http://novum.biz.pl 2018-05-28 2019-12-31
11. pozostała produkcja i 

przemysł

12. rekreacja, turystyka i 

zakwaterowanie

Produktem Firmy Przedsiębiorstwa społecznego Novum Spółka z o.o. jest usługa klejenia 

elementów konstrukcji według zlecenia. 

Proces ten polega na sklejaniu jednakowych rozmiarowo cienkich desek (Lameli) w jeden 

grubszy element uzyskujący nowe właściwości. 

476
Przedsiebiorstwo Społeczne Golden Ecoservice 

non for profit Sp. Z o.o.
381550308 8722422128 spółka non profit (sp. z o.o.) 603 63 63 31 golden.ecoservice@onet.pl Dębica Nagawczyna 24 C 39-200 Dębica podkarpackie 2019-03-29 2020-09-29

11. pozostała produkcja i 

przemysł

Golden Ecoservice zajmuje się recyklingiem kabli miedzianych i aluminiowych oraz 

recyklingiem plastikowych elementów samochodowych.

477 Przedsiębiorstwo Społeczne " Maglarz" Sp. z o.o. 368027927 8133753205 spółka non profit (sp. z o.o.) 512 431 581 Rzeszów ul. Sikorskiego 49b 35-304 Rzeszów podkarpackie www.maglarz.pl 25.05.2018 31.12.2019
14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej

Prowadzenie działalości w zakresie maglowania, maglowania bielizny pościelowej, firan, 

zasłon, obrusów serwetek, bieżników dla klientów indywidualnych oraz firm.

478
Przedsiębiorstwo Społeczne "Impuls Fitnes" Sp. z 

o.o.
368841770 7931628075 spółka non profit (sp. z o.o.) 514-905-265 la.magda@interia.pl Lubaczów Abp. Baziaka 17 37-600 Lubaczów podkarpackie www.impuls-fitness.pl 2018-05-25 2019-12-31 18. zdrowie i uroda

12. rekreacja, turystyka i 

zakwaterowanie

Spółka prowadzi klub fitness - zajmuje się poprawą kondycji fizycznej, prowadzi działalność 

rozrywkową i rekreacyjną.

479 Przedsiębiorstwo Społeczne "Retrostyl" Sp. z o.o. 368793834 7931628052 spółka non profit (sp. z o.o.) 511 190 421 mariojunak@wp.pl Dąbków 44A 37-100 Lubaczów podkarpackie - 2018-05-25 2019-12-31 6. handel i pozostałe usługi 9. produkcja mebli 8. motoryzacja
Spółka zajmuje się renowacją i konserwacją aut, motocykli, naprawą mebli, piaskowaniem i 

szkiełkowaniem oraz naprawą przedmiotów użytku codziennego.

480 Przedsiębiorstwo Społeczne AGK Sp. z o.o. 369200003 7922301883 spółka non profit (sp. z o.o.) 608 555 907 golbalux@op.pl Wiązownica Sportowa 15 37-522 Jarosław podkarpackie drewnoopalowe.pl 2018-06-07 2019-12-31
11. pozostała produkcja i 

przemysł

11. pozostała produkcja i 

przemysł

Przedsiębiorstwo Społeczne AGK Sp. z o.o. zajmuje się obróbką odpadów drzewnych. Poza 

tym prowadzi sprzedaż i dystyrbucję powstałego surowca jako drewno opałowe.

481
Przedsiębiorstwo Społeczne Autodetailing Sp. z 

o.o.
369572220 8133773024 spółka non profit (sp. z o.o.) 602 380 917 Rzeszów ul. Sikorskiego 251 35-304 Rzeszów podkarpackie

http://autodetailing-

rzeszow.pl
2018-05-30 2019-12-31 8. motoryzacja 6. handel i pozostałe usługi 6. handel i pozostałe usługi

Przedsiębiorstwo Społeczne Autodetailing Sp. z o.o. świadczy usługi polegające na 

odnawianiu samochodów poprzez dokładne mycie, czyszczenie, odnawianie tapicerki w 

środku i zabezpieczaniu lakierów z zewnątrz. Dodatkowo Spółka świadczy usługi 

przygotowywania samochodów do sprzedaży.

482
Przedsiębiorstwo Społeczne Biuro Rachunkowe 

Hamryszczak & Oleszek Sp. z o.o.
369729933 7952547407 spółka non profit (sp. z o.o.) 600 149 961 Przemyśl Mikołaja Kopernika 3 37-700 Przemyśl podkarpackie

http://biuro-rachunkowe-

przemysl.pl/
2018-05-29 2019-12-31 6. handel i pozostałe usługi

Przediębiorstwo Społeczne zajmuje się profesjonalną obsługą podmiotów gospodarczych 

związane z podatkami, ubezpieczeniami, zatrudnieniem. Dokonuje bieżących obliczeń 

obciążeń podatkowych, ubezpieczeniowych. Sporządza deklaracje, rozliczenia. 

Sprawodawczość wobec ZUS, US, GUS.

483
Przedsiębiorstwo Społeczne Centrum Druku Sp. z 

o.o.
368775291 8151802842 spółka non profit (sp. z o.o.) 508-246-994 grzegorz@mavdesign.pl Wola Dalsza Wola Dalsza 369 37-100 Wola Dalsza podkarpackie www.pscd.pl 2018-05-29 2019-12-31

14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej
6. handel i pozostałe usługi

Przedsiębiorstwo działa w szeroko rozumianej branży reklamowo-poligraficznaj. Wykonuje 

druki na zleenie oraz projekty graficzne.

484 Przedsiębiorstwo Społeczne Drew Tech Sp. z o.o. 368444855 7952544018 spółka non profit (sp. z o.o.) 889 841 474 mariuszurban78@gmail.com Wola Krzywiecka 115 A 37-755 Krzywcza podkarpackie
http://www.drewtech.com.

pl
2018-05-28 2019-12-31

11. pozostała produkcja i 

przemysł

12. rekreacja, turystyka i 

zakwaterowanie

PS Drew Tech Sp. z o.o. zajmuje się klejeniem wzdłużnym desek. Proces ten polega na 

sklejaniu rozmiarowo jednakowych cienkich desek w grubszy element uzyskujący nowe 

właściwości.

485
Przedsiębiorstwo Społeczne Drewno Pol Sp. z 

o.o.
368417953 7952543987 spółka non profit (sp. z o.o.) 698 759 250 zsarzynski1@gmail.com Rzeszów ul. Przemysłowa 5/30 35-105 Rzeszów podkarpackie www.drewnopol.biz.pl 2018-05-28 2019-12-31

11. pozostała produkcja i 

przemysł

12. rekreacja, turystyka i 

zakwaterowanie

PS Drewno Pols Sp. z o.o. Produkcja wyrobów tartacznych polegająca na wstępnej obróbce 

wyrobów tartacznych (tarcicy) i drzewa tartacznego do kształtów przydatnych w dalszej 

obróbce z wykorzystaniem nowoczesnych maszyn (strugarka czterostronna) i technologii 

proces optymalizacji uzysku jak największej ilości dobrego surowca przy zastosowaniu 

technologii optymalizacji i z wykorzystaniem maszyny zwanej optymalizerką.

486
Przedsiębiorstwo Społeczne Fit Fat Bistro Sp. z 

o.o.
369522089 8151803391 spółka non profit (sp. z o.o.) 791 314 110 1maciejmroczka@gmail.com Białobrzegi Białobrzegi 31B 37-114 Białobrzegi podkarpackie fit-fat-bistro.business.site 2018-05-30 2019-12-31 5. gastronomia

Przedsiębiorstwo społeczne zajmuje się prowadzeniem punktu gastronomicznego, w którym 

podstawowymi produktami są dania typu fast food tj. pizza, burgery, frytki, sałatki koktajle 

owocowo warzywne, napoje zimne i gorące. Ponadto prowadzony jest również dowóz w/w 

produktów bezpośrednio do klienta.

487 Przedsiębiorstwo Społeczne Fryzjerzy Sp z o.o. 367984897 5170383534 spółka non profit (sp. z o.o.) 601 425 023 Rzeszów Lubelska 41 35-233 Rzeszów podkarpackie www.fryzjerzy.rzeszow.pl 2018-05-28 2019-12-31 18. zdrowie i uroda
prowadzenie usług w zakresie fryzjerskim tj.: strzyżenie, modelowanie, koloryzacja, 

przedłużanie.

488
Przedsiębiorstwo Społeczne Galeria 

Majsterkowicza Sp. z o.o.
380063291 8151803764 spółka non profit (sp. z o.o.) 664 878 952 kontakt@galeriamajsterkowicza.pl Wola Dalsza 231 37-100 Łańcut podkarpackie

www.galeriamajsterkowicza

.pl
2018-10-31 2020-04-30 6. handel i pozostałe usługi

Głównym zamiarem Przedsiębiorstwa Społecznego Galeria Majsterkowicza Sp. z o.o. było 

stworzenie detalicznego sklepu internetowego, a w dalszej perspektywie rozwoju sprzedaży 

hurtowej. Spółka w zakresie swojej firmy oferować będzie narzędzia i elementy złączne, które 

są niezbędne na budowach oraz do wszelkich remontów.

489
Przedsiębiorstwo Społeczne H&M Urban Sp. z 

o.o.
369470139 8161706270 spółka non profit (sp. z o.o.) 665-964-952 biuro@hmurban.pl Brzóza Królewska Brzóza Królewska 414 37-307 Brzóza Królewska podkarpackie - 2018-05-29 2019-12-31 5. gastronomia

Spółka prowadzi działalność gastronomiczną-zajmuje się wytwarzaniem gotowych posiłków, 

obsługa imprez okolicznościowych:wesel, komunii, chrzcin,..

490 Przedsiębiorstwo Społeczne HMK Sp. z o.o. 381151436 8151804545 spółka non profit (sp. z o.o.) 534 492 993 Łańcut 229 37-100 Łańcut podkarpackie www.myjniakrzemienica.pl 2018-10-29 2020-04-30
14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej

PRZEDSIEBIORSTWO SPOŁECZNE HMK Sp. z o.o. prowadz  myjnię samochodowa z szerokim 

wachlazrem usług czyszczenia i prania pojazdów. Kompleksowe świadczenie usług, 

innowacyjne wyposażenie oraz rzadko wykonywany przez lokalne firmy zakres prac jest 

wyróżnikiem przedsiębiorstwa

491 Przedsiębiorstwo Społeczne INTRO-ART Sp. z o.o. 369162432 5170386219 spółka non profit (sp. z o.o.) 601-688-986 ps.introart@gmail.com Rzeszów K.K. Baczyńskiego 6 35-210 Rzeszów podkarpackie
http://www.intro-

art.pl/index.html
29.05.2018 31.12.2019

14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej
6. handel i pozostałe usługi

Spółka prowadzi działałność introligatorską. Świadczy usługi związane z przygotowaniem 

materiałów do druku.

492 Przedsiębiorstwo Społeczne Krawiec Sp. z o.o. 368941476 7941824228 spółka non profit (sp. z o.o.) 668 477 310 mp75@onet.pl Tryńcza 127 37-204 Tryńcza podkarpackie 2018-05-29 2019-12-31
11. pozostała produkcja i 

przemysł

PS Krawiec zajmuje się krawiectwiem lekkim i ciężkim. Wykonuje również hafty. Realizuje 

zamówienia duże jako podwykonawca oraz dla indywidualnego klienta. Projektuje odzież.

493
Przedsiębiorstwo Społeczne Modelowanie 

Sylwetki Sp. z o.o
368549264 8722417759 spółka non profit (sp. z o.o.) 737 147 940 smsdebica@onet.pl Dębica Łukasiewicza 29a 39-200 Debica podkarpackie http://smsdebica.pl/ 2018-05-24 2019-12-31 18. zdrowie i uroda

Spólka prowadzi działalność w zakresie sprzedaży usług masażu ,prowadzenia zdrowego 

trybu życia oraz właściwej diety.

494
Przedsiębiorstwo Społeczne Nieruchomości Sp. z 

o.o.
368407185 8133757338 spółka non profit (sp. z o.o.) 782 488 088 dorota.k3@wp.pl Rzeszów ul. Moniuszki 4 35-015 Rzeszów podkarpackie

http://www.ps-

nieruchomosci.pl/
2018-05-29 2019-12-31 1. budownictwo

12. rekreacja, turystyka i 

zakwaterowanie

12. rekreacja, turystyka i 

zakwaterowanie

Przedsiębiorstwo Społeczne NIERUCHOMOŚCI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

prowadzi działalność w zakresie usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

495
Przedsiębiorstwo Społeczne Nieruchomości 

Strategy Home Sp. z o.o.
380479070 7952548944 spółka non profit (sp. z o.o.) 785 934 973 nieruchomoscistrategy@gmail.com Przemyśl ul 3 Maja 19 37-700 Przemyśl podkarpackie strategyhome.pl 2018-10-08 2020-04-30 6. handel i pozostałe usługi

Spółka „Nieruchomości Strategy Home” świadczy profesjonalne, rzetelne i kompleksowe 

usługi w zakresie sprzedaży, kupna i wynajmu wszelkiego rodzaju nieruchomości. Działa na 

podstawie licencji zawodowej w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami nr 

22585 oraz licencji zawodowej w zakresie zarządzania nieruchomościami

496 Przedsiębiorstwo Społeczne OMNES 180558490 7922257805 spółka non profit (sp. z o.o.) 660 573 399 biuro@omnes.org.pl Jarosław Wilsona 6A 37-500 Jarosław podkarpackie www.omnes.org.pl 2018-05-29 2019-12-31
11. pozostała produkcja i 

przemysł

14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej

Spółdzielnia Socjalna OMNES zajmuje się transportem osób. Prowadzi również działalność 

gastronomiczną (sprzedaż kawy, ciast i napojów)

497 Przedsiębiorstwo Społeczne Sanlento Sp. z o.o. 369559767 7922302339 spółka non profit (sp. z o.o.) 883 953 220 piotr.kaplita@festiwa.jaroslaw.pl Jarosław Rynek 6 37-500 Jarosław podkarpackie sanlento.pl 2018-10-12 2020-04-30 5. gastronomia

Przedsiębiorstwo społeczne zajmuje się prowadzeniem placówki gastronomicznej (małej 

restauracji) z pełnym asortymentem potraw, tj. nowoczesnej "kuchni jarosławskiej", 

stanowiącej syntezę różnych tradycji kulinarnych (kuchnia polska, ruska, żydowska, 

śródziemnomorska, orientalna).

498 Przedsiębiorstwo Społeczne SENSIS Sp. z o.o. 380514457 8133783152 spółka non profit (sp. z o.o.) 889 886 878 kontakt@sensis.rzeszow.pl Rzeszów ul. Hanasiewicza 10 35-105 Rzeszów podkarpackie www. sensis.rzeszow.pl 2019-02-04 2020-08-04 18. zdrowie i uroda

Centrum Terapii Dziecka Sensis powstało z myślą o najmłodszych, aby zapewnić im pomoc w 

prawidłowym rozwoju już od pierwszych chwil życia. Oferowane jest im wsparcie w obszarach 

psychologii, fizjoterapii oraz integracji sensorycznej.

499
Przedsiębiorstwo Społeczne Super Wood Sp. z 

o.o.
368294551 7952543823 spółka non profit (sp. z o.o.) 698 759 250 zsarzynski1@gmail.com Wola Krzywiecka 115 A 37-755 Krzywcza podkarpackie www.super-wood.pl 2018-05-28 2019-12-31

11. pozostała produkcja i 

przemysł

12. rekreacja, turystyka i 

zakwaterowanie

PS Super Wood Sp. z o.o.usługa warstwowego klejenia drewna według zlecenia. W pierwszym 

etapie łączone są na długość odpowiednio przygotowane i wyselekcjonowane elementy 

tarcicy (zwykle grubości 40 mm). (wzdłużnego klejenia drewna poprzez czopowanie za 

pomocą maszyn i urządzeń typu „Czopiarka Dimter”)

- W drugim etapie tak przygotowane lamele skleja się w belki (poprzeczne warstwowe 

klejenie tych lameli w prasie hydraulicznej) na zadaną grubość i długość. W tym etapie 

możliwe jest również uformowanie klejonych belek w odpowiednią zadaną krzywiznę.

500
Przedsiębiorstwo Społeczne Zielone Ciepło Sp. z 

o.o.
369127849 7922301877 spółka non profit (sp. z o.o.) 600 156 815 golbalux@op.pl Wiązownica Sportowa 15 37-522 Jarosław podkarpackie zielonecieplo.biz 2018-06-07 2019-12-31

11. pozostała produkcja i 

przemysł

11. pozostała produkcja i 

przemysł

Przedsiębiorstwo Społeczne Zielone Ciepło Sp. z o.o. zajmuje się produkcją brykietu; 

materiału opałowego wykonanego z prasowanego drewna lub trocin. Poza tym prowadzi 

sprzedaż i dystrybucję powstałego surowca jako drewno opałowe.

501 Przemyska Cukiernia Przedsięiorstwo Społeczne 369554988 7952547011 spółka non profit (sp. z o.o.) 607 850 090 zborys@hotmail.com Przemyśl Rynek 7 37-700 Przemyśl podkarpackie
http://cukierniaprzemyska.p

l/
2018-06-05 2019-12-31 5. gastronomia

Przemyska Cukiernia Przedsiębiorstwo Społeczne Sp. z o.o. zajmuje się wyrobem, produkcją, 

oraz sprzedażą wypieków, w szczególności pączków i drożdżówek.

502 PS BECLA Sp. z o.o. 368767110 8151802799 spółka non profit (sp. z o.o.) 509 603 409 a.becla@wp.pl Handzlówka 4 37-123 Handzlówka podkarpackie www.sp.becla.pl 2018-05-24 2019-12-31 3. edukacja i kultura 5. gastronomia 6. handel i pozostałe usługi

Przedsiębiorstwo społeczne Becla Spółka z o.o. prowadzi usługi szkoleniowe oraz handel. 

Ośrodek szkoleniowy z hasłem przewodnim „Od rolnika do przedsiębiorcy” to sala 

szkoleniowa wyposażona w multimedia oraz pomoce dydaktyczne w postaci gablot, tablic, 

modeli i mikrourządzeń. W części drugiej obiektu sklep stacjonarny sprzedaży produktów 

spożywczych i płodów rolnych od lokalnych producentów. W ramach stacjonarnego sklepu 

wydzielony obszar sklepu internetowego, wyposażony w sprzęt komputerowy, drukarki do 

drukowania faktur.

503 PS Dla Ciebie Sp. z o.o. 369369222 8151803244 spółka non profit (sp. z o.o.) 600 889 462 biuro@dlaciebie24.pl Łańcut Armii Krajowej 61 37-100 Łańcut podkarpackie www.dlaciebie24.pl 2018-05-25 2019-12-31 2. dom i ogród
14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej

Usługi utrzymania czystości i porządku domów, mieszkań, biur a także utrzymania zieleni i 

porządku w ogrodach, na terenach zielonych, balkonach 

i tarasach zarówno przy zabudowaniach prywatnych jak i komercyjnych

504 PS KAMELEON Spółka z o.o. 369041013 7952545360 spółka non profit (sp. z o.o.) 692 438 479 j.zapotocki@interia.pl Prałkowce 177/1 37-700 Przemyśl podkarpackie 2019-02-08 2020-08-31 8. motoryzacja

Przedsiębiorstwo Społeczne KAMELEON Sp. z o.o. zajmuje się świadczeniem usług w branży 

motoryzacyjnej. Są to usługi mycia i czyszczenia pojazdów (myjnia parowa), usługi 

autodetalingu samochodowego oraz serwis klimatyzacji samochodowej a także dodatkowo 

usługi prania dywanów, wykładzin, fotelików samochodowych, mebli tapicerowanych oraz  

siedzeń w środkach komunikacji publicznej

505 PS LAWETA Sp. z o.o. 380419569 7952548832 spółka non profit (sp. z o.o.) 662 119 260 klaudia.fac@gmail.com Przemyśl Emilii Plater 4 37-700 Przemyśl podkarpackie http://lawetaprzemysl.pl/ 2018-11-08 2020-05-31 8. motoryzacja

PRZEDSIEBIORSTWO SPOŁECZNE LAWETA Sp. z o.o. prowadzi warsztat naprawy pojazdów, a 

także świadczy mobilne0 napraw samochodów osobowych, ciężarowych, dostawczych oraz 

autobusów. Świadczy również usługi w zakresie legalizacji tachografów. Kompleksowe 

świadczenie usług, innowacyjne wyposażenie oraz rzadko wykonywany przez lokalne firmy 

zakres prac jest wyróżnikiem przedsiębiorstwa

506 PS Overprint Sp. z o.o. 369183782 8151803161 spółka non profit (sp. z o.o.) 516 175 177 mc@provision.net.pl Łańcut
Boczna Kasprowicza 

10
37-100 Łańcut podkarpackie

www.znakowanieprzemyslo

we24.pl
2018-05-25 2019-12-31

14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej
6. handel i pozostałe usługi

11. pozostała produkcja i 

przemysł

Drukarnia, która świadczy usługi znakowania dla przemysłu, od tabliczek znamionowych 

poprzez produkty gotowe w różnych branżach, aż po znakowanie linii produkcyjnych. Do 

zakresu działalności firmy należy również znakowanie odzieży roboczej i ochronnej.
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507 PS Protect Sp. z o.o. 368898326 7922301386 spółka non profit (sp. z o.o.) 535 594 367 ela.kuta14@wp.pl Jarosław Grunwaldzka 9 37-500 Jarosław podkarpackie
www.protectubezpieczenia.

pl
2018-05-25 2019-12-31

14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej
6. handel i pozostałe usługi

Branża ubezpieczeniowa związana jest ze sprzedażą produktów ubezpieczeniowych. Zakres 

usług ubezpieczeniowych obejmuje: ubezpieczenia komunikacyjne, na życie, majątkowe, 

ubezpieczenie przychodu tzw. prywatne L4 przeznaczone w szczególności dla 

przedsiębiorców, lekarzy oraz wszystkich wykonujących tzw. wolne zawody, ubezpieczenia 

turystyczne, planowanie emerytalne oraz ubezpieczenie zdrowotne- karty medyczne

508 PS SAMPLE sp. z o.o. 369570390 7941824530 spółka non profit (sp. z o.o.) 516 175 166 dt@provision.net.pl Przeworsk Lwowska 58 37-200 Przeworsk podkarpackie 2018-11-22 2020-05-31
11. pozostała produkcja i 

przemysł

PRZEDSIEBIORSTWO SPOŁECZNE SAMPLE  zajmuje się produkcją wzorników produktów dla 

firm z branży budowlanej ( polskiej i zagranicznej ). Każdy wzornik składa się z bardzo wielu 

elementów składowych, których produkcja zlecana jest do firm zewnętrznych. Wszystkie 

komponenty na miejscu są  sklejane, składane, konfekcjonowane i wysyłane. Duża ilość 

rodzajów wzorników (każdy jest inny pod względem ilości próbek, grafik, oznakowań, 

języków, użytych materiałów) powoduje, że najważniejszy w tym procesie jest system 

zarządzający, który pozwala każdy produkt bez problemu złożyć. Głównym zadaniem systemu 

jest koordynowanie wszystkich etapów produkcji wzorników produktów, planowanie zakupu 

niezbędnych materiałów oraz możliwość przygotowania analiz czasu i kosztów produkcji.

509 PS TABGHA SP. Z O.O. 380384760 7952548795 spółka non profit (sp. z o.o.) 660 612 582 ps.tabgha@op.pl Przemyśl
Zygmunta 

Krasińskiego 24
37-300 Przemyśl podkarpackie tabgha.pl 2018-07-02 2020-01-02 5. gastronomia Przygotowanie posiłków, działalność gastronomiczna, dostarczanie posiłków na zamóienie

510 PS WARSZTATOWO sp. z o.o. 369511737 7952546891 spółka non profit (sp. z o.o.) 500 872 577 katarzyna.grabka.art@gmail.com Przemyśl Asnyka 6 37-700 Przemyśl podkarpackie 2018-11-23 2020-05-31 3. edukacja i kultura

PRZEDSIEBIORSTWO SPOŁECZNE WARSZTATOWO Sp. z o.o. zajmuje się animacją czasu 

wolnego. W swojej ofercie przedsiębiorstwo posiada różnego rodzaju zajęcia plastyczne, 

ceramiczne, ruchowo-muzyczne, a także introligatorskie. Zajęcia skierowane są przede 

wszystkim do dzieci i młodzieży ale także do osób dorosłych, które chcą poszerzyć swoje 

zainteresowania. Dodatkowo przedsiębiorstwo zajmuje się wytwarzaniem różnego rodzaju 

przedmiotów artystycznych i użytkowych

511 PWP sp. z o. o. 369882758 5170388980 spółka non profit (sp. z o.o.) 501 616 505 spolkapwp@wp.pl Trzciana 322 36-071 Trzciana podkarpackie 2018-06-19 2019-12-31 1. budownictwo
12. rekreacja, turystyka i 

zakwaterowanie

Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami w celu najmu długoterminowego, 

działalność pomocnicza zw. z utrzymaniem porządku w zarządzanych nieruchomościach, 

prace wykończeniowe przy adaptacji nieruchomości na cele mieszkaniowe.

512 Qźnia Detalingu Sp. z o.o. 380352351 8133782164 spółka non profit (sp. z o.o.) 606 652 846 wojciechwlodarczyk@yahoo.com Rzeszów Witolda 23 A 35-302 Rzeszów podkarpackie 2018-09-12 2020-03-31 8. motoryzacja

Firma świadczy usługi z zakresu datalingu samochodów oraz szycia haftu komputerowego 

personnalizowanych dodatków do wyposażenia pojazdów samochodowych, motocykli, czy 

też innych dodatków jak nadruki na odzież/tekstylia

513 Rent Event Sp. z o.o. 381156333 8133789835 spółka non profit (sp. z o.o.) 669 295 989 biuro@rent-event.pl Rzeszów ul. Sportowa 4/29 35-111 Rzeszów podkarpackie 2019-04-24 2020-10-24 5. gastronomia
Przedsiębiorstwo działa w branży eventowej. Filarem działania naszej firmy jest usługa najmu 

hali namiotowej wraz z wyposażeniem (stoły bankietowe). 

514 Sady Albigowa Sp. z o.o. 380858984 8151804315 spółka non profit (sp. z o.o.)
793 696 636

sadyalbigowa@gmail.com Albigowa Albigowa 300 37-122 Albigowa podkarpackie https://weselewsadach.com 2018-10-05 2020-04-30 5. gastronomia

Przedsiębiorstwo działa w branży gastronomicznej w połączeniu naprzemiennie z branżą 

edukacyjną i rozrywkową. Spółka wykorzystując potencjał zabudowań dawnego folwarku 

Potockich organizuje warsztaty edukacyjne dla dzieci mające na celu przybliżenie zasad 

zdrowego żywienia, zapoznania z tradycyjnymi smakami i nauką przygotowywania prostych 

potraw a także zapoznania z ginącymi zawodami. Spółka zajmuje się także organizacją imprez 

okolicznościowych dla osób prywatnych (wesela, chrzciny, komunie itp.) jaki i 

instytucjonalnych (konferencje, spotkania integracyjne itp.).

515 Salmos Sp. Z o.o. 380334070 8191668781 spółka non profit (sp. z o.o.) 601 315 176 salamondawid1986@gmail.com Frysztak Glinik Średni 39 38-130 Frysztak podkarpackie 2019-02-21 2020-08-21 6. handel i pozostałe usługi 8. motoryzacja
Salmos świadczy usługę mobilnej naprawy samochodów osobowych wraz ze sprzedażą 

nowych opon oraz prowadzenie sklepu spożywczo-przemysłowego.

516 Spółdzielnia Socjalna "Ostoja" 180856193 7952525423 spółdzielnia socjalna 883 633 030 Przemyśl ul. Opalińskiego 9 37-700 Przemyśl podkarpackie
www.zlobek-

krainamaluszka.pl
2018-05-30 2019-12-31 3. edukacja i kultura 5. gastronomia 5. gastronomia

Spółdzielnia Socjalna "Ostoja" prowadzi żłobek Kraina Maluszka, oraz klub dziecięcy, jej 

głównym przedmiotem działalności jest opieka dzienna nad dziećmi.

517 Spółdzielnia Socjalna "Szóstka" 181114507 7952529266 spółdzielnia socjalna 517 021 168 kontakt@zlobekramtamtam.pl Przemyśl Szymanowskiego 1 37-700 Przemyśl podkarpackie http://zlobekramtamtam.pl 2018-05-30 2019-12-31 3. edukacja i kultura 5. gastronomia 5. gastronomia
Spółdzielnia Socjalna "Szóstka" prowadzi żłobek Ramtamtam, oraz klub dziecięcy, jej 

głównym przedmiotem działalności jest opieka dzienna nad dziećmi.

518 Spółdzielnia Socjalna "Delicja" 180915889 6861685244 spółdzielnia socjalna 691 627 629 delicja@poczta.onet.pl Wesoła 596 36-233 Wesoła podkarpackie www.delicjacatering.com.pl 2018-05-24 2019-12-31 5. gastronomia

Spółdzielnia Socjalna organizuje imprezy okolicznościowe (wesela, komunie, chrzciny). 

Przyjmuje również zamówienia na catering zewnętrzy. Zajmuję się również wypiekiem ciast 

na różne okazje.

519 Spółdzielnia Socjalna "EUREKA" 369766934 8161706353 spółdzielnia socjalna 790 419 720 p.sarzynska@nowasarzyna.eu Nowa Sarzyna Mikołaja Kopernika 1 37-310 Nowa Sarzyna podkarpackie 2018-10-24 2020-04-30 5. gastronomia

Spółdzielnia socjalna „Eureka” zaspokaja potrzeby żywieniowe lokalnej społeczności poprzez 

prowadzenie działalności gastronomicznej.  Świadczone usługi kierowane są do dzieci 

szkolnych (zestawy śniadaniowe oraz dwudaniowe obiady z kompotem), podopiecznych 

MGOPS (dwudaniowe obiady oraz zestawy weekendowe), klientów indywidualnych i 

instytucjonalnych (zestawy śniadaniowe, zestawy surówek, obiady, cateringowa obsługa 

imprez). Przedsiębiorstwo Społeczne zwraca szczególną uwagę na odpowiednie bilansowanie 

i promowanie przygotowywanych posiłków, w celu zapobiegania chorobom cywilizacyjnym, 

głównie otyłości i cukrzycy. Spółdzielnia socjalna poprzez oferowanie zdrowych posiłków 

podnosi świadomość lokalnego społeczeństwa o wpływie żywienia na prawidłowe 

funkcjonowanie organizmu. W związku z tym kładzie nacisk na wysoką jakość produktów 

potrzebnych do przygotowywania posiłków pozyskiwanych od lokalnych producentów 

żywności.

520 Spółdzielnia Socjalna "Pasja" 180861060 7952525512 spółdzielnia socjalna 535 939 700 spoldzielnia.socjalna.pasja@interia.pl Przemyśl Sportowa 11 37-700 Przemyśl podkarpackie www.pasjaprzemysl.pl/ 2018-05-29 2019-12-31 5. gastronomia

Spółdzielnia Socjalna Pasja prowadzi lokal gastronomiczny zlokalizowany w Przemyślu ul. 

Sportowa 11. W ofercie placówki znajduje się zestwy i dania obiadowe, śniadania, desery, 

ciasta oraz napoje. Spółdzilenia dowozi posiłki dla odbiorców zewnętrznych. Posiłki 

przygotowuje w sposób domowy, bez zbędnych dodatków smakowych.

521 Spółdzielnia Socjalna "Pięć Plus" 180493690 8652522421 spółdzielnia socjalna
797790887/797790

883
alina.kazio@gmail.com Stalowa Wola Poniatowskiego 55 37-450 Stalowa Wola podkarpackie

http://www.piecplus.pdg.pl

/
2018-06-21 2019-12-21 15. usługi komunalne

 Spółdzielnia Socjalna "Pięć Plus" realizuje usługi sprzątające, które realizowane są głównie 

na terenie na terenie miasta Stalowa Wola. Sprzątanie klatek schodowych, pomieszczeń 

biurowych, mycie okien.

522 Spółdzielnia Socjalna "Pinokio" 360102121 8161702757 spółdzielnia socjalna 603 426 791 stolarnia@pinokio.biz Wierzawice 517 37-300 Leżajsk podkarpackie www.pinokio.biz 2018-05-29 2019-12-31 9. produkcja mebli
11. pozostała produkcja i 

przemysł

Spółdzielnia Socjalna prowadzi działałność w branży stolarki budowlanej - zajmuje sie 

produkcją wyrobów tartacznych i mebli drewnianych.

523 Spółdzielnia Socjalna "Radość" 369033887 6852333936 spółdzielnia socjalna 530 212 434 info@radosc24.pl Jasło Staszica 13 38-200 Jasło podkarpackie www.radosc24.pl 2018-06-18 2019-12-31 17. usługi socjalne 5. gastronomia

Spółdzielnia Socjalna "Radość" działa w zakresie:

1. Opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi, transport tych osób,

2. Organizacja cateringu na imprezy masowe, bankiety, szkolenia, itd.

3. Prowadzenie małej gastronomii w Jaśle.

524 Spółdzielnia Socjalna "Samarytanin" 180840223 7931624775 spółdzielnia socjalna 790-467-406 Sp.samarytanin@wp.pl Lubaczów Tadeusza Kościuszki 2a 37-600 Lubaczów podkarpackie
www.samarytanin.lubaczow

.pl
2018-05-25 2019-12-31 17. usługi socjalne

Spółdzielnia prowadzi też działalność społeczną i opiekuńczo – socjalną na rzecz 

mieszkańców Powiatu Lubaczowskiego, a także działalność społecznie użyteczną w sferze 

zadań publicznych.

525 Spółdzielnia Socjalna "Wyspa Przygód" 180829724 8172172234 spółdzielnia socjalna 512 241 540 ss_wyspa_przygod@onet.pl Mielec ul. A. Mickiewicza 32 39-300 Mielec podkarpackie
www.wyspaprzygod.mielec.

pl
2019-03-21 2020-09-21 3. edukacja i kultura

12. rekreacja, turystyka i 

zakwaterowanie

Wyspa Przygód istnieje od 2012r,w jej ramach działa całoroczna sala zabaw dla dzieci i 

wypożyczalnia strojów karnawałowych.Oferuje usługi edukacyjne, opiekuńczo-

wychowawcze,rekreacyjne i gastronomiczne.

526 Spółdzielnia Socjalna "Złote Runo" 180986814 7931625131 spółdzielnia socjalna 609 036 833 spoldzielnia@lubaczow.com.pl Dąbków 2 37-600 Lubaczów podkarpackie www.zloteruno.org.pl 2018-05-25 2019-12-31 5. gastronomia 6. handel i pozostałe usługi

Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna “Złote Runo” posiada szeroki wachlarz świadczonych 

usług z pewnymi obszarami działalności jak obsługa cmentarzy, prace porządkowe, zrywka i 

pozyskiwanie drewna), które dzięki pomocy gminy dobrze prosperują i stale pozyskują nowe 

zlecenia. Spółdzielnia prowadzi również restaurację Mikroklimat gdzie sprzedaje posiłki, 

alkohol, lody. Obsługuje takie imprezy jak wesela chrzciny, komunie

527 Spółdzielnia Socjalna „Wspólna” 180880257 7931624841 spółdzielnia socjalna 693 460 501 spol.wspolna@gmail.com Lubaczów Jasna 1 37-600 Lubaczów podkarpackie www.wspolnalubaczow.pl 2018-05-25 2019-12-31 5. gastronomia

Spółdzielnia Socjalna “Wspólna”, jako przedsiębiorstwo społeczne oferuje usługi skierowane 

na rynek gastronomiczny. Spółdzielnia zajmuje się usługową działalnością gastronomiczną 

związaną z wytwarzaniem gotowych posiłków i dań, sprzedażą detaliczną ciast deserowych, 

domowych wypieków oraz przygotowaniem i dostarczeniem żywności dla odbiorców 

zewnętrznych (catering).

528 Spółdzielnia Socjalna Akademia Smaku 180993731 8141684105 spółdzielnia socjalna 539 875 375 stowarzyszenienil@poczta.onet.pl Kolbuszowa ul. Jan a Pawła II 8 36-100 Kolbuszowa podkarpackie 2018-06-28 2019-12-28 5. gastronomia

Spółdzielnia Socjalna Akademia Smaku zajmuje produkcją wyrobów cukierniczych, 

piekarniczych i gastronomicznych. Wykorzystując do produkcji głównie zdrową żywność i 

przepisy z lokalnej kuchni.

529 Spółdzielnia Socjalna Akademia Smaku 180993731 8141684105 spółdzielnia socjalna 539 875 375 stowarzyszenienil@poczta.onet.pl Kolbuszowa ul.Jan a Pawła II 8 36-100 Kolbuszowa podkarpackie 2018-06-28 2019-12-31 5. gastronomia  Działalność gastronomiczna, produkcja wyrobów garmażeryjnych.

530 Spółdzielnia Socjalna Avatar 380071882 5170389761 spółdzielnia socjalna 504 219 550 lucyna.mieszek@gmail.com Rzeszów ul Siemieńskiego 20A 35-234 Rzeszów podkarpackie 2018-06-21 2019-12-21
14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej

Spółdzielnia prowadzi działalnosc dietetyczno-sportową z elementami SPA. Oferuje: usługi 

dietetyczne, sprzedaz jadłospisów, trening personalny, usługi w saunie, elektrosymulację.

531 Spółdzielnia Socjalna Bajkolandia 180646159 8161692183 spółdzielnia socjalna 535 084 567 l.bajkolandia@interia.pl Leżajsk ul. Leśna 22 37-300 Lezajsk podkarpackie www.bajkolandia.lezajsk.pl 2018-06-21 2019-12-21 3. edukacja i kultura

Spółdzielnia Socjalna Bajkolandia oferuje opiekę dzienną od godz. 6.00 do 17.00 nad dziećmi 

w wieku od 12 miesiąca do 3 roku życia. Zajmuje się organizacją przyjęć urodzinowych dla 

dzieci, prowadzi szkołę rodzenia i sobotni klub malucha. 

532 Spółdzielnia Socjalna Bergamotka 181080033 8722408766 spółdzielnia socjalna 730 033 300 marta_pazdzior@interia.pl Dębica Słowackiego 8 39-200 Dębica podkarpackie 2018-06-21 2019-12-31 5. gastronomia 3. edukacja i kultura

Spółdzielnia łącząca dwa główne profile działalności. Gastronomia oraz bawialnia dla dzieci. 

Przygotowywanie i sprzedaż posiłków, oferta cateringowa, bawialnia i strefa wypoczynku dla 

dzieci.

533 Spółdzielnia Socjalna Brzezinka 180938933 7922288846 spółdzielnia socjalna 535 047 296 Wólka Pełkińska 263 37-511 Wólka Pełkińska podkarpackie 2018-05-28 2019-12-31
11. pozostała produkcja i 

przemysł

12. rekreacja, turystyka i 

zakwaterowanie

Spółdzilenia zajmuje się produkcją wyobów tekstylnych na zlecenie. Wykonuje głównie 

ubrania, kamizelki robocze z własnego lub powierzonego materiału.

534 Spółdzielnia Socjalna Czarna Galicja 381842577 8133796410 spółdzielnia socjalna 698 376 344 zbigniew.mieszkowicz@gmail.com Rzeszów
ul.Stanisława Staszica 

17/17
35-051 Rzeszów podkarpackie 2019-03-13 2020-09-13 1. budownictwo 2. dom i ogród

Czarna Galicja świadczy usługi w zakresie wykańczania wnętrz, sprzątania oraz prac 

ogrodniczych.

535 Spółdzielnia Socjalna Dębnianka 180633659 8161691574 spółdzielnia socjalna 665 964 952 catering@debnianka.com Wierzawice Wierzawice 517 37-300 Lezajsk podkarpackie
w trakcie rozbudowy, portal 

na FB.
2018-06-21 2019-12-21 5. gastronomia

Spółdzielnia Socjalna Dębnianka prowadzi restaurację oraz świadczy usługi cateringowe w 

powiecie leżajskim, prowadzi stołówkę szkolną oraz dowozi catering do szkół. Zajmuje się 

także organizacją imprez okolicznosciowych. 

536 Spółdzielnia Socjalna Euratus 380437739 8672245284 spółdzielnia socjalna 693 775 767 biuro@euratus.pl Tarnobrzeg ul. 11 Listopada 8a/5 39-400 Tarnobrzeg podkarpackie www.euratus.pl 2019-02-26 2020-08-26
14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej
3. edukacja i kultura

12. rekreacja, turystyka i 

zakwaterowanie

Spółdzielnia Socjalna Euratus prowadzi zajęcia z nauki jazdy konnej, zajęcia 

hipoterapeutyczne i rehabilitacyjne, organizuje wypoczynek dla dzieci i młodzieży, organizuje 

pokazy i eventy.

537 Spółdzielnia Socjalna Feniks 180993754 5170363218 spółdzielnia socjalna 606 392 543 wszuberla@wp.pl Łąka 230 36-004 Łaka podkarpackie 2018-06-19 2019-12-19 2. dom i ogród
14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej

Spółdzielnia Socjalna ”FENIKS” zajmuje się świadczeniem usług porządkowych w obiektach 

oraz na terenach zewnętrznych.

538 Spółdzielnia Socjalna Gorzyczanka 369766868 7941824731 spółdzielnia socjalna 509 261 771 spoldzielniagorzyczanka@gmail.com Gorzyce Gorzyce 260 37-204 Tryńcza podkarpackie 2018-12-18 2020-06-30 5. gastronomia

Spółdzielnia Socjalna Gorzyczanka zajmuje się produkcją świerzych ciast oraz konfekcji 

ciastkarskiej na zamówienie, które klient odbiera osobiście w lokalu lub -po wcześniejszych 

ustaleniach, z możliwością dowozu. Oferuje szeroki asortyment ciast zgodnie z życzeniami 

klienta tak od strony formy jak i rozwiązań kolorystycznych. Na rynku występuje duże 

zapotrzebowanie na świeże, dobre, tradycyjne ciasta oraz na różną galanterię ciastkarską o 

przedłużonym terminie spożycia
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539 Spółdzielnia Socjalna JAWOR 380027496 7941824814 spółdzielnia socjalna 605 512 863 wnioski@jawornikpolski.itl.pl Hadle Szkalrskie 70 37-232 Jawornik Polski podkarpackie http://spoldzielniajawor.pl/ 2018-11-27 2020-05-31 2. dom i ogród

Spółdzielnia socjalna JAWOR zajmuje się w zakresie: świadczeniem usług porządkowych, 

sprzątania i porządkowania trenów zielonych, odśnieżania, koszenia trawy, usług 

cateringowych, organizacji imprez okolicznościowych, wypożyczania sprzętu do 

wykonywania prac porządkowych, odśnieżania powierzchni. Przedsiębiorstwo zajmuje się 

zleceniami, zarówno od osób fizycznych, jak też instytucji. Siedziba Spółdzielni mieści się w 

Zespole Pałacowo – Parkowym w Hadlach Szklarskich gdzie organizowane są różnego rodzaju 

imprezy okolicznościowe

540 Spółdzielnia Socjalna Ogród Dokumentów 180946743 7922288935 spółdzielnia socjalna 790 606 405 p.daniszewski@psoni-jaroslaw.org.pl Jarosław Wilsona 6A 37-500 Jarosław podkarpackie www.ogrod-dokumentow.pl 2018-05-29 2019-12-31
14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej
2. dom i ogród

Spółdzielnia powstała w celu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, 

zwłaszcza z niepełnosprawnością intelektualną. Spółdzielnia prowadzi działalność ogrodniczą 

i porządkową.

541 Spółdzielnia Socjalna POLDUB 380479028 7952548938 spółdzielnia socjalna 889 786 128 naprawapojazdowpoldub@o2.pl Iskań 38 37-750 Dubiecko podkarpackie serwis-pojazdow.pl 2018-10-26 2020-04-30 8. motoryzacja

Spółdzielnia Socjalna POLDUB zajmuje się konserwacją i naprawą pojazdów 

samochodowych. Usługi jakie są świadczone przez spółdzielnię to:  naprawa samochodów 

zarówno osobowych jak i ciężarowych, naprawa ogumienia kół,  ustawianie bieżności, 

naprawa  instalacji elektrycznych, naprawa skrzyń biegów i silników, blacharstwo, oklejanie 

samochodów – stylizacja nadwozia, modernizacja drążków kierowniczych oraz turbin, 

renowacja starych samochodów

542 Spółdzielnia Socjalna Polifonia Project 181078533 5170364991 spółdzielnia socjalna 606 619 343 polifonia.project@gmail.com Rzeszów ul. Pilsidskiego31 35-074 Rzeszów podkarpackie 2018-06-21 2019-12-31 5. gastronomia 3. edukacja i kultura

Spółdzielna socjalna prowadzi Klub Muzyczny Vinyl w Rzeszowie, jak również salon manicure 

pn. Maciechowska Nails Academy, który zapewnia profesjonalną pielęgnecję i skuteczną 

regenerację paznokci.

543 Spółdzielnia Socjalna Remont-Mix 180791921 5170358269 spółdzielnia socjalna 668 364 762 ss.remont.mix@gmail.com Boguchwała Akacjowa 38 36-040 Boguchwała podkarpackie 2018-06-21 2019-12-31 1. budownictwo

Spółdzielnia remontowo-budowlana. Szeroki zakres świadczonych usług: układanie płytek, 

roboty wykończeniowe pomieszczeń i budynków, adaptacje powierzchni, usługi spawalnicze, 

projektowanie mebli na indywidualne zamówienia

544 Spółdzielnia Socjalna SARTA 180809182 5170358542 spółdzielnia socjalna 504 219 550 lucyna.mieszek@gmail.com Niechobrz 902 36-047 Niechobrz podkarpackie 2018-06-21 2019-12-21 18. zdrowie i uroda
14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej

Spółdzielnia Socjalna SARTA prowadzi zakład krawiecki a także usługi dietetyczne, 

odchudzajace, rehabilitacyjne, oraz rehabilitację ginekologiczną

545 Spółdzielnia Socjalna Siedlisko 181080760 5170365111 spółdzielnia socjalna 695 843 529 biuro@siedlisko.net.pl
Sokołów 

Małopolski
Niepodległości 5 36-050 Sokolów Małopolski podkarpackie www.siedlisko.net.pl 2018-05-29 2019-12-31

14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej
1. budownictwo

Spółdzielnia Socjalna „Siedlisko” prowadzi remonty i renowacje domów drewnianych, 

wykonuje drewniane elewacje, buduje drewniane garaże. Buduje również nowe domy 

drewniane, altany ogrodowe, wiaty, drewutnie, więźby dachowe i tarasy drewniane, domy 

letniskowe, domki działkowe oraz wykonuje drewniane okiennice, drewniane tablice 

informacyjne oraz drewniane zegary ścienne.

546 Spółdzielnia Socjalna Smak 180834004 8141683608 spółdzielnia socjalna 787 901 758 spoldzielnia.socjalnasmak@op.pl Kolbuszowa ul. Św. Brata Alberta 3 36-100 Kolbuszowa podkarpackie www.smakkolbuszowa.pl 2018-06-21 2019-12-21 5. gastronomia

Spółdzielnia Socjalna Smak prowadzi działalność gastronomiczną i cateringową. Obsługuje 

spotkania biznesowe, konferencje, szkolenia, eventy. Dostarcza również posiłki do zakładów 

pracy. 

547 Spółdzielnia Socjalna Stawiamy Ślady 181026810 8151797957 spółdzielnia socjalna 790-204-444 stawiamyslady@op.pl Łańcut Moniuszki 19 37-100 Łańcut podkarpackie - 2018-05-30 2019-12-31
14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej
6. handel i pozostałe usługi

Szeroko pojęt usługi rekamowe, wprowadzanie danych przez osoby niepełnosprawne 

ruchowo.

548 Spółdzielnia Socjalna TESLA 181079444 8151798282 spółdzielnia socjalna 790-804-444 biuro@sstesla.pl Łańcut Moniuszki 19 37-100 Łańcut podkarpackie www.sstesla.pl 2018-05-29 2019-12-31
14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej
1. budownictwo 6. handel i pozostałe usługi

Spółdzielnia obsługuje inne podmioty w zakresie prac elektrycznych. Wykonuje pomiary oraz 

dokumentację techniczną.

549 Spółdzielnia Socjalna Tęczowy Świat Maluszka 380814231 8652569003 spółdzielnia socjalna 665 213 057 sylwia.buwaj@onet.eu Zaklików Krzywa 56 37-470 Zaklików podkarpackie 2018-10-04 2020-04-04 3. edukacja i kultura Spółdzielnia rozpoczyna działalność związaną z opieką nad dziecmi do lat 3.

550 Spółdzielnia Socjana GMINOVA 369766905 8161706347 spółdzielnia socjalna 531 204 396 spoldzielnia@gminova.pl Giedlarowa Giedlarowa 338 37-300 Leżajsk podkarpackie gminova.pl 2018-05-25 2019-12-31 1. budownictwo 2. dom i ogród

Przedsiębiorstwo społeczne prowadzi działalność gospodarczą w zakresie projektowania, 

zakładania i pielęgnacji oraz utrzymania i zagospodarowania terenów zielonych przy 

obiektach gminnych, firmach oraz posesjach prywatnych. Ponadto świadczy także drobne 

usługi remontowo-budowalne. W katalogu usług Spółdzielni Socjalnej GMINOVA znajdują się 

także usługi z zakresu sprzątania.

551 Stowarzyszenia "Dobry Dom" 276803564 6351622813 Stowarzyszenie 507 282 079 biuro@dobrydom.org Wola Zarczycka 129 A 37-311 Wala Zarczycka podkarpackie www.dobrydom.org 2018-05-29 2019-12-31 17. usługi socjalne
12. rekreacja, turystyka i 

zakwaterowanie
4. ekonomia

Głównym celem Stowarzyszenia jest tworzenie osobom niepełnosprawnym warunków 

sprzyjających wyrównywaniu szans życiowych poprzez rozwijanie życiowej samodzielności, 

aktywności zawodowej i społecznej, rozwój zdolności i możliwości twórczych oraz budowie 

zaplecza socjalnego w postaci mieszkań treningowych i chronionych. Prowadzone działania 

wobec osób niepełnosprawnych służą podnoszeniu ich samooceny i kreatywnego myślenia, 

wprowadzenie w życie innowacyjnych rozwiązań systemowych usprawniający w sposób 

kompleksowy sytuację życiową osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

552 Stowarzyszenie Better Life 381198981 8672245947 stowarzyszenie 579 995 170 stowarzyszeniebetterlife@gmail.com Tarnobrzeg
ul. Ludwika 

Waryńskiego 8/25 
39-400 Tarnobrzeg podkarpackie 2019-02-26 2020-08-26 6. handel i pozostałe usługi

12. rekreacja, turystyka i 

zakwaterowanie

Stowarzyszenie Better Life zajmuje się wynajmem fotolustra z akcesoriami, świadczy usługi 

fotograficzne w tym z użyciem drona, projektuje i tworzy fotoalbumy, świadczy usługi 

barmańskie, dekoratorskie w tym wynajem liter świetlnych 3D.

553
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 

„Dorzecze Wisłoka”
180325260 6871891494 stowarzyszenie 695 756 326 dorzeczewisloka@op.pl Zarszyn Bieszczadzka 98 38-530 Zarszyn podkarpackie www.dorzeczewisloka.pl 2018-08-20 2019-12-31

14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej
3. edukacja i kultura

12. rekreacja, turystyka i 

zakwaterowanie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Wisłoka” powołane zostało na zebraniu 

założycielskim w dniu 11 stycznia 2008 roku w Besku. Stowarzyszenie to zostało 

zarejestrowane w KRS z dniem 31.03 2008 roku. odpowiadać ona będzie za realizację 

Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru gmin: Rymanów, Besko, Zarszyn, Bukowsko.

554 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Gać 180404634 7941777262 Stowarzyszenie 698 670 554 stowarzyszeniegac@wp.pl Gać BIAŁOBOKI  160  37-207  GAĆ podkarpackie 2019-02-15 2020-08-31 5. gastronomia 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Gać prowadzi w ramach działalności gospodarczej 

działalność kateringową zarówno na terenie gminy Gać jak i poza nią. Swoje usługi świadczy 

dla jednostek organizacyjnych, szkół, przedszkoli oraz osób prywatnych.

555
Stowarzyszenie Podkarpacki Związek Byłych 

Pracowników PGR
180014666 8133385150 stowarzyszenie 691 873 223 mietekb0@op.pl Trzebownisko 616a/10 36-001 Trzebownisko podkarpackie 2018-06-22 2019-12-31

14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej

Diałalność usługowa w zakresie księgowości, sprzątania, elektryki, robót gospodarczych, 

nauczania, gastronomii

556
Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób 

Niepełnosprawnych "Radośc: w Dębicy
850288968 8722015819 stowarzyszenie 505 078 236 radosc@radosc.debica.pl Dębica Św. Jadwigi 1 39-200 Dębica podkarpackie https://radosc.debica.pl 2018-10-26 2020-04-26 3. edukacja i kultura 6. handel i pozostałe usługi 9. produkcja mebli

Podejmowanie działań w zakresie pomocy społecznej, wyrównywania szans osób 

niepełnosprawnych, tworzenia warunków do fizycznego i osobowego rozwoju, umożliwienie 

aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym, wspieranie ich rodzin.

557 STUDIO O2 PROJEKTANT SP. Z O.O. 369471328 8151803327 spółka non profit (sp. z o.o.) 17 785 13 60 biuro@studioo2.pl Łańcut
Józefa Piłsudskiego 

10/4
37-100 Łańcut podkarpackie studioo2.pl 2018-07-13 2020-01-13 3. edukacja i kultura

Przedsiębiorstwo oferuje wyspecjalizowane usługi dot. obsługi firm/biur architektonicznych 

w zakresie formalności administracyjnych: kontakty z urzędami, wydziałami architektury, 

sądami, rejestrami, wykonywaniem fotokopii itp..

558 STUDIO URODY "METAMORFOZA" SP. Z O.O. 380564001 7952549139 spółka non profit (sp. z o.o.) 790 586 777 metamorfoza.przemysl@wp.pl Przemyśl Serbańska 1/2 37-700 Przemyśl podkarpackie metamorfoza-przemysl.pl 2018-07-30 2020-01-31 18. zdrowie i uroda 18. zdrowie i uroda zdrowie i uroda
Przedsiębiorstwo oferuje szerokorozumiane usługi kosmetyczne takie jak manicure, stylizacja 

paznokci,przekuwanie uszu, zabiegi na cerę itp..

559 Świat Inspiracji spółka z o.o. 369864745 7922302428 spółka non profit (sp. z o.o.) 693 119 717 adamhalwa@wp.pl Wysocko 29 37-512 Wysocko podkarpackie 2018-11-05 2020-05-31
11. pozostała produkcja i 

przemysł

Przedsiębiorstwo Społeczne ŚWIAT INSPIRACJI Spółka z o.o.  zajmuje się szeroko pojętą 

produkcją i sprzedażą wyrobów z materiału, w którego uprawie i produkcji Polska jest 

światowym potentatem; wikliny. Produkcja oraz wykończenie produktów wykonywane są w 

technikach i kolorach, który do tej pory nie były używane i nie są znane w dekoracji domu i 

ogrodu. Jest to innowacyjna oferta, która odkrywa na nowo znane skądinąd wyroby 

wikliniarskie i nadaje niepowtarzalny wymiar dla produktów z tego rodzaju materiału. PS 

oferuje następujące produkty: koszyki, kosze, skrzynki, szuflady, walizki, kufry, tace, chlebaki, 

meble, galanteria, itp.  Spółka skupuje surowce bezpośrednio od producentów (osób 

fizycznych) i  poddaje je ostatecznej obróbce (malowaniu, zamontowaniu ekskluzywnych 

wykończeń, profesjonalnych zawiasów, zamków, itp., itd.).

560 Wesoły Skok Sp. z o.o. 380460543 8191668829 spółka non profit (sp. z o.o.) 880 755 599 fiiolka-23@wp.pl Strzyżów ul. Kościuszki 4 38-100 Strzyzów podkarpackie 2019-03-18 2020-09-18 5. gastronomia
12. rekreacja, turystyka i 

zakwaterowanie

Wesoły Skok prowadzi mobilną gastronomię - food truck, wynajmuje dmuchańce i karuzele 

na eventy i imprezy plenerowe, prowadzi animacje dla dzieci, oferuje fotobudki, oświetlenie 

i nagłośnienie.

561 Za Góra Sp. Z o.o. 382771320 8191670140 spółka non profit (sp. z o.o.) 604 193 691 biuro.stachura@onet.pl Lutcza Lutcza 572A 38-112 Lutcza podkarpackie 2019-04-23 2020-10-23 17. usługi socjalne
Za Górą świadczy usługi pomocy społecznej wraz zakwaterowaniem dla osób w podeszłym 

wieku i osób niepełnosprawnych.

562 ZA-BAWNI Sp. Z o.o. 381245516 8191669243 spółka non profit (sp. z o.o.)
17 71 577 67/663 

551 776
zabawni@zabawni.edu.pl Frysztak Kobyle 164 38-130 Frysztak podkarpackie www.zabawni.edu.pl 2019-02-22 2020-08-22 3. edukacja i kultura

ZA-BAWNI prowadzą klub dziecy dla dzieci w wieku od 1 roku do lat 4 w tym: dzienna opieka 

nad dziećmi, pozaszkolne formy edukacji, zajęcia edukacyjno-rozwojowe, zajęcia rozwijające 

indywidualne zdolności dzieci.

563 Zakład Stolarki Okienno-Drzwiowej SP. z o.o. 369310849 8133769241 spółka non profit (sp. z o.o.) 720 783 417 biuro@odrzwi.pl Dylągówka 2 36-026 Dylągówka podkarpackie 2018-06-18 2019-12-18
11. pozostała produkcja i 

przemysł

Zakład Stolarki Okienno-Drzwiowej Sp. z o.o zajmuje się produkcją konstrukcji profilowych 

okienno-drzwiowych, wykonywanych ze stali, które są następnie lakierowane proszkowo 

oraz wyposażane w odpowiednie szyby.

564 "Gattino" Sp. z o.o. 380857878 5451819093 spółka non profit (sp. z o.o.) 519 477 450 ewaset@wp.pl Suwałki
ul. Janusza Korczaka 

4/39
16-400 Suwałki podlaskie 2018-10-01 2020-03-31 5. gastronomia 6. handel i pozostałe usługi 17. usługi socjalne

Działalność przedsiębiorstwa społecznego polega na: świadczeniu usług cateringowych 

(produkcja i dystrybucja kanapek, sałatek, drobnych przekąsek, wykonywanie małego 

cateringu biznesowego: serwis kawowy, kanapki na szkolenia; wykonywanie usług 

sprzątających (kompleksowe sprzątanie domów, biur, klatek schodowych); wykonywanie 

usług opiekuńczych (sprzątanie, robienie zakupów dla osób starszych, samotnych)

565 ADPRO sp. z.o.o. 380075408 9662120475 spółka non profit (sp. z o.o.) 608 719 917 prezes@adpro.bialystok.pl Białystok Komunalna 5 15-197 BIAŁYSTOK podlaskie 2018-06-11 2019-12-11
11. pozostała produkcja i 

przemysł
6. handel i pozostałe usługi

Obsługa firm działających w branży reklamowej. Produkcja, poprzez obróbkę tworzyw 

sztucznych i aluminium, elementów wykorzystywanych w produkcji oznakowań 

reklamowych. Świadczenie usług w ramach obróbki tworzyw sztucznych na zlecenie

566 ART GROUP spółka z o.o. 380291000 5423315311 spółka non profit (sp. z o.o.) 509 138 175  mariusz.koziol@rprojekt.info Białystok Legionowa 30, lok. 105 15-281 Białystok podlaskie 2018-10-10 2020-04-10
14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej

Działalność PS polega na tworzeniu i realizacji projektów w obszarze kreatywnych 

upominków okolicznościowych. PS podejmie się realizacji zleceń zaczynając od jednej sztuki 

produktu indywidualnych projektów mających zastosowanie w wielu dziedzinach życia, 

wydruku obrazów, do oklejania mebli czy przedmiotów codziennego użytku. PS oferuje 

sprzedaż upominków reklamowych z personalizacją na różnych materiałach: pleksi, akryl, 

szkło powlekane, ceramika, kamień, drewno, sklejka, laminaty grawerskie, papier, guma, 

skóra naturalna i ekologiczna, aluminium anodowe, metale powlekane

567 Błysk Sp. z o. o. 369558526 8442361839 spółka non profit (sp. z o.o.) 535 950 610 Raczki Kościelna 21 lok. 17 16-420 Raczki podlaskie 2018-08-01 2020-01-31 15. usługi komunalne Usługi związane ze sprzątaniem

568
Centrum Integracji Społecznej i Gospodarczej 

Spółdzielnia Socjalna w Białymstoku
369914470 5423307300 spółdzielnia socjalna 514 374 874 CISIG3@wp.pl Białystok Bracka 7B 15-239 Białystok podlaskie 2019-02-01 2020-07-31 6. handel i pozostałe usługi 15. usługi komunalne 9. produkcja mebli

Spółdzielnia świadczy usługi w zakresie zleconej renowacji starych, zabytkowych mebli o 

różnym stopniu ich zużycia lub uszkodzenia. Ponadto świadczone są usługi w zakresie 

sprzątania lokali i pomieszczeń użytkowych, biurowych, noclegowych i gastronomicznych. 

Prowadzona jest działalność handlowa związana ze starymi, zabytkowymi przedmiotami i 

meblami

569 Dom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 381407723 5451819443 spółka non profit (sp. z o.o.) 500 309 082 jerzysanko@gmail.com Sokółka Ul. Kryńska 41 16-100 Sokółka podlaskie 2018-12-19 2020-06-19 5. gastronomia
Przygotowanie i dostarczanie gotowych posiłków, dań oraz napojów dla odbiorców 

zewnętrznych

570 DRENTOM 381150112 5423326272 spółka non profit (sp. z o.o.) 600 659 314 wykopstaw@wp.pl Białystok Wiatrakowa 8/14 15-827 Białystok podlaskie 2018-08-25 2020-02-25 2. dom i ogród 6. handel i pozostałe usługi
Usługi związane z drenażem pól rolnych, łąk, drenażem domów jednorodzinnych, działkami 

rekreacyjnymi, melioracją rowór i rzek
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571 Dzielnia Wiedzy sp. z.o.o. 380697848 8442362891 spółka non profit (sp. z o.o.) 514 233 065 szkola.bajka@op.pl Sejny
ul. Wojska Polskiego 

17/9 
16-500 Sejny podlaskie

https://www.facebook.com/

pages/category/Local-

Business/Dzielnia-Wiedzy-

652567938456771/

2018-09-21 2020-03-21 3. edukacja i kultura

Dzielnia Wiedzy to PS, który wspiera osoby wykluczone zawodowo. Obejmuje różnego typu 

usługi np. prowadzenie zajęć Treningu Umiejętności Społecznych, pozalekcyjnych zajęć dla 

dzieci wraz z opieką, warsztaty dla dzieci i dorosłych

572

EARTH - HEART 

PRZEDSIĘBIORSTWO

SPOŁECZNE SPÓŁKA Z.O.O NON PROFIT

381112335 9662123396 spółka non profit (sp. z o.o.) 662 221 697 architekturaziemi@gmail.com BIAŁYSTOK Krasnoludków 22 15-156 BIAŁYSTOK podlaskie 2018-11-22 2020-05-22 1. budownictwo
12. rekreacja, turystyka i 

zakwaterowanie

Prowadzenie biura architektonicznego, uslug budowlanych z obszaru stosowania technologii 

strawbale i hemcrete oraz tynki gliniane i wapienne oraz mobilna sauna

573 Ecoclean Sp. z.o.o. 369529128 8442361785 spółka non profit (sp. z o.o.) 516 334 989 Krasnopol 74 16-503 Krasnopol podlaskie 2018-08-01 2020-01-31 15. usługi komunalne Usługi związane ze sprzątaniem

574 Ekoperspektywa Sp. z o.o. 382096159 5423342503 spółka non profit (sp. z o.o.) 666 928 999 marleoszko@gmail.com Białystok
Św. Rocha 11/1 lok. 

706
15-879  Białystok podlaskie 2019-02-01 2020-07-31 1. budownictwo 15. usługi komunalne

Firma świadczy usługi związane z montażem instalacji solarnych w ramach tzw. OZE, czyli 

odnawialnych źródeł energii oraz świadczy usługi sprzatania, które staniowią uzupełnienie 

oferty firmy

575 FOKUS SERWIS Spółka z o.o. 381570297 9662124800 spółka non profit (sp. z o.o.) 600 203 165 rdobkowska@optima.lapy.pl Łapy Polna 8 18-100 Łapy podlaskie 2018-11-21 2020-05-21
12. rekreacja, turystyka i 

zakwaterowanie

Usługi rekreacyjne (w zakresie przygotowywania i obsługi imprez okolicznościowych, animacji 

zabaw itp.), przygotowywanie i sprzedaż upominków okolicznościowych, świadczenie usług 

administracyjno-gospodarczych

576 FUNDACJA BEZPIECZNY MOTOCROSS 381374426 7191571377 fundacja 512 798 338 info@js9.pl Grajewo ul. Łazienna 19 19-200 Grajewo podlaskie brak 2019-03-04 2020-09-04
12. rekreacja, turystyka i 

zakwaterowanie
6. handel i pozostałe usługi

Oferta PS: Organizacja treningów i szkoleń motocrossowych indywidualnych i grupowych (3-

10 osób)  dla początkujących, średnio-zaawansowanych na torze motocrossowym; 

Organizacja imprez motocrossowych; Szkolenia w zakresie doboru specjalistycznej odzieży, 

Regulaminu PZM, mechaniki pojazdów, z zakresu zabezpieczenia skoków motorowych

577 Fundacja Cukrzyca a Zdrowie 360564815 9662095694 fundacja 604 141 169 cukrzycaazdrowie-fundacja@wp.pl Zaścianki Dolna 2A 15-521 Zaścianki podlaskie www.cukrzycaazdrowie.pl 2019-04-17 2020-10-17
11. pozostała produkcja i 

przemysł

Fundacja produkuje i sprzedaje konstrukcje ozdobne z drewna i mat. drewnopodobnych i 

materiały edukacyjne do samodzielnego składania w ramach autorskich zajęć dydaktycznych 

"Drewno jest wspaniałe". Prowadzi usługi postarzania drewna.

578 FUNDACJA CYFROWY HORYZONT 382523549 7182150937 fundacja 609 507 234 maciej.slupski@gmail.com Łomża ul. Dworba 19 18-400 Łomża podlaskie brak 2019-03-28 2020-09-28 6. handel i pozostałe usługi

Działalność PS związana jest z produkcją filmów okolicznościowych, głównie weselnych oraz 

produkcją materiałów reklamowych, graficznych, filmowych i teledysków. Działalność 

prowadzona jest na terenie całego kraju, z możliwością dojazdu do klienta.

579 FUNDACJA DR OTIS 200831060 7182139485 fundacja 606 741 343 fundacja.drotis@gmail.com Łomża ul. Sybiraków 20/4a 18-400 Łomża podlaskie https://dr-otis.weebly.com/ 2018-11-01 2020-04-30 3. edukacja i kultura 18. zdrowie i uroda

Dr Otis prowadzi Przedszkole Niepubliczne oraz Szkołę Podstawową dla dzieci z Autyzmem i 

Niepełnosprawnościami Sprzężonymi. Fundacja jest organizatorem obchodów Światowych 

Dni Świadomości Autyzmu, szkoleń, konsultacji

580 Fundacja Dwa Serca 380889832 7182149242 fundacja 504 215 658 fundacja.dwaserca@onet.eu Uśnik Uśnik 27 18-411 Śniadowo podlaskie 2018-10-09 2020-04-09 15. usługi komunalne
12. rekreacja, turystyka i 

zakwaterowanie

Rodzaj prowadzonej działalności to Dom Opieki dla osób starszych i niesamodzielnych. 

Działalność polega na zapewnieniu całodobowej opieki wraz z wyżywieniem dla osób 

starszych i niesamodzielnych, zapewnienie opieki pielęgniarskiej, rehabilitacji oraz 

organizowanie czasu wolnego pensjonariuszom. Poprzez zatrudnienie osób długotwale 

znajdujących się poza rynkiem pracy osiągamy dwa cele społeczne

581 Fundacja Działań Lokalnych LOGOS 365406920 7182144428 fundacja 668 299 221 wysocki.wysocki@gmail.com Wierzbowo Wierzbowo 13, 18-411  Śniadowo podlaskie brak 2019-02-25 2020-08-25 18. zdrowie i uroda

Fundacja prowadzi sklep medyczny połączony z usługami rehabilitacji. Fundacja LOGOS 

prowadzić będzie też sprzedaż poprzez sklep internetowy. W ofercie sklepu znajdują się 

towary refundowane przez NFZ jak i kupowane komercyjnie. Fundacja działa na rzecz m.in. 

osób zagrożonych wykluczeniem i współpracuje z innymi PES i PS

582 FUNDACJA HANDEL BEZ OGRANICZEŃ 368394494 7191569937 fundacja 790 490 117 aeao@wp.pl Grajewo
Osiedle Południe 

60/10
19-203 Grajewo podlaskie 2018-07-12 2020-01-12

12. rekreacja, turystyka i 

zakwaterowanie
6. handel i pozostałe usługi

Fundacja prowadzi działalność w zakresie wynajmu krótkoterminowego mieszkań. Fundacja 

rozwija także działalność handlową

583
FUNDACJA INICJATYW LOKALNYCH MEDIA 

POLSKA
367506347 7182146309 fundacja 600 680 638 minikastrzelecka@wp.pl Łomża ul. Zatylna 10 18-400 Łomża podlaskie 2018-08-01 2020-01-31

14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej
6. handel i pozostałe usługi

Fundacja prowadzi działalność w zakresie: drukowanie gazet; pozostałe drukowanie; 

działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku; introligatorstwo i podobne 

usługi; wydawanie książek; wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych); 

wydawanie gazet; wydawanie czasopism i pozostałych periodyków; pozostała działalność 

wydawnicza; działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów 

telewizyjnych

584 Fundacja Inny Świat Rodziny 360668319 9662095926 fundacja 535 952 291 marta@innyswiat.bialystok.pl Białystok Zgoda 11 15-160 Białystok podlaskie 2018-09-24 2020-03-24 3. edukacja i kultura Organizacja imprez dla dzieci, warsztatów 

585 FUNDACJA JA I TY 381277025 7182149644 fundacja 664 868 313 fundacjajaity@gmail.com Łomża
UL. Porucznika Łagody 

1/19
18-400 Łomża podlaskie 2018-10-31 2020-04-30 3. edukacja i kultura

14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej
6. handel i pozostałe usługi

Fundacja prowadzi ośrodek kultury, gier i rozrywki. Oferta skierowana jest do odbiorcy 

indywidualnego i instytucjonalnego. Fundacja działa w trzech strefach: 1)handlowo-

usługowej, 2)promocja, reklama, marketing, 3) przestrzeń społeczna

586 FUNDACJA JUST EDU CONSULTING 369756210 7231634932 fundacja 694 601 499 justynab2@o2.pl Zambrów ul. Sosnowa 25 18-300 Zambrów podlaskie 2018-08-01 2020-01-31 3. edukacja i kultura

Fundacja prowadzi działalność edukacyjną, szkoleniowo-doradczą. Obszary, w których działa 

PS to: stosunki międzyludzkie i komunikacja; pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób 

w podeszłym wieku i niepełnosprawnych; działalność reklamowa

587 Fundacja L 380025379 7182148461 fundacja 519 169 919 fundacja.lektor@gmail.com Łomża ul.Piłsudskiego 4 18-400 Łomża podlaskie

https://www.facebook.com/

pages/category/Community-

Organization/Fundacja-L-

698383143872976/

2018-06-08 2019-12-08 3. edukacja i kultura

PS działa w branży edukacyjno-tłumaczeniowej, organizacja kursów, szkoleń, obozów 

językowych. Fundacja L zajmuje się rozpowszechnianiem edukacji lingwistycznej oraz 

zapobieganiem negatywnym zjawiskom społecznym wśród dzieci i młodzieży

588 FUNDACJA POMOC NA DRODZE 381337595 7191571348 fundacja 664 957 076 Grajewo ul. Łazienna 19 19-200 Grajewo podlaskie brak 2019-03-14 2019-09-14 8. motoryzacja 6. handel i pozostałe usługi

PS świadczy pomoc podczas wypadków, kolizji czy usterek na drodze, dojeżdżając na miejsce 

zdarzenia. PS łączy w sobie cztery typy usług: holowanie pojazdów, pomoc drogową, mobilny 

warsztat (naprawianie drobnych usterek na trasie) oraz instruktarz/ szkolenie.  

589
Fundacja Pomocy Pokrzywdzonym w Biznesie 

Vici Exitus (Ekozagroda)
369441876 9662118811 fundacja 796 194 659 fundacjafasty@gmail.com Fasty Łyskowska 12E 15-697 Fasty podlaskie 2018-09-19 2020-03-19

14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej
6. handel i pozostałe usługi

Usługi w zakresie świadczenia  pomocy prawnej osobom tego potrzebującym z zakresu  

prawa gospodarczego, cywilnego i odszkodowań. Handel i dystrybucja wysokiej, zdrowej 

żywności od lokalnych producentów z obszaru Zielonych Płuc Polski

590 Fundacja POMÓŻMY ZUZI z Grajewa 368603130 7191570082 fundacja 664 035 830 pomozmyzuzizgrajewa@gmail.com Grajewo
Osiedle Broniewskiego  

6/27
19-200 Grajewo podlaskie 2018-06-29 2019-12-29 1. budownictwo

Fundacja prowadzi działalność usługową w zakresie prac remontowo-budowlanych: 

projektowanie, kosztorysowanie, doradztwo, pomoc przy przygotowywaniu i pozyskiwaniu 

niezbędnej dokumentacji

591 Fundacja Student na Swoim 368348614 7191569877 fundacja 660 415 357 pkacmajor@wp.pl Grajewo
ul.Osiedle Południe 

60c/5
19-203 Grajewo podlaskie 2018-06-25 2019-12-25

12. rekreacja, turystyka i 

zakwaterowanie
15. usługi komunalne

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; Obiekty noclegowe, 

turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;

Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach

592 FUNDACJA WYNAJME 24H 368793260 7191570142 fundacja 731 166 889 wynajme24h@gmail.com Grajewo Osiedle Południe 61/6 19-200 Grajewo podlaskie 2018-07-03 2020-01-03
12. rekreacja, turystyka i 

zakwaterowanie
15. usługi komunalne

Fundacja świadczy usługi krótkoterminowego wynajmu mieszkań, dostosowanego do 

potrzeb i możliwości klienta. W zakresie działalności przedsiębiorstwa społecznego znajdują 

się również usługi sprzątające

593 Fundacja Zdrowa Żywność 380004897 7182148449 fundacja 507 067 424 bogdan.sklep@wp.pl Jednaczewo ul. Łąkowa 9A 18-400 Łomża podlaskie 2018-05-14 2019-11-14 5. gastronomia
Prowadzenie punktów usług gastronomicznych oraz garmażerii; posiłki przygotowywane z 

lokalnych produktów. Przygotowywanie i dostarczenie żywności dla odbiorców zewnętrznych

594 Gryf Sp. z o. o. 369490260 8461665279 spółka non profit (sp. z o.o.) 535 727 636 Augustów Janówka 70 16-300 Augustów podlaskie 2018-08-01 2020-01-31
14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej
6. handel i pozostałe usługi

Przedsiębiorstwo zajmuje się nagraniami filmowymi, nagraniami dźwiękowymi podczas 

różnego rodzaju wydarzeń w dwóch wariantach: tradycyjnie przy użyciu tradycyjnego sprzętu 

595
Handlowo Usługowa Spółdzielnia Socjalna 

"Famaco" z siedzibą w Augustowie
380673598 8461665753 spółdzielnia socjalna 887 420 177 Augustów ul. Kopernika 4 16-400 Augustów podlaskie 2018-12-20 2020-06-20 5. gastronomia

11. pozostała produkcja i 

przemysł
Prowadzenie lokalu gastronomicznego i wypożyczalni sprzętu rekreacyjno-turystycznego

596 Homobonus sp. z o.o. 381499613 8461666184 Spółdzielnia socjalna 510 172 733 e.baranowska@wp.pl Augustów
Obrońców 

Westerplatte 8
16-300 Augustów podlaskie 2018-12-19 2020-06-19 3. edukacja i kultura

Podstawą działalności spółki jest świadczenie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w 

powiecie augustowskim w niepublicznym przedszkolu „W Kubusiowej Krainie ” w 

Augustowie  dla 45 dzieci w wieku 3-5 lat

597 Jarnex Sp. z o. o. 369558450 8442361822 spółka non profit (sp. z o.o.) 509 665 449 Leszczewek 37B 16-412 Suwałki podlaskie 2018-08-01 2020-01-31 1. budownictwo Usługi budowlane

598 Lady Klaun Sp. z o.o. 369390558 8442361650 spółka non profit (sp. z o.o.) 507 633 194 wiolagoralka@gmail.com
Płociczno-

Osiedle 
36a 16-400 Suwałki podlaskie 2018-05-25 2019-11-25

12. rekreacja, turystyka i 

zakwaterowanie
Spółka zajmuje się działalnością animacyjną, organizacją czasu wolnego dla dzieci

599 Legion Wschodni Fundacja 366046607 9662108043 fundacja 85 874 22 67 BIURO@LEGIONWSCHODNI.PL
TUROŚŃ 

KOŚCIELNA
Białostocka 7 18-106 Turośń Kościelna podlaskie

http://legionwschodni.pl/fu

ndacja/
2018-04-17 2019-10-17 3. edukacja i kultura 6. handel i pozostałe usługi

12. rekreacja, turystyka i 

zakwaterowanie

Usługi sportowe i rekreacyjne z wykorzystaniem strzelnicy sportowej. Organizacja 

okolicznościowych turniejów strzeleckich, firmowe imprezy integracyjne, spotkania 

integracyjne, zajęcia strzeleckie dla klas mundurowych

600 NATURALL SP Z O.O. 381660178 7182150096 spółka non profit (sp. z o.o.) 662 155 662 tadeusz.czubowski@gmail.com Łomża
ul. Wojska Polskiego 

28
18-400 Łomża podlaskie www.naturall.com.pl 2018-11-26 2020-05-26 6. handel i pozostałe usługi Naturall prowadzi sklep zielarsko medyczny w Łomży

601 Perspektywa Sp. z.o.o. 369407069 8442361667 spółka non profit (sp. z o.o.) 875 630 083 spoldzielnia.perspektywa@wp.pl
Płociczno-

Osiedle
36a 16-400 Suwałki podlaskie

http://perspektywa.suwalki.

pl/
2018-05-24 2019-11-24

12. rekreacja, turystyka i 

zakwaterowanie
Spółka zajmuje się wynajmem interaktywnej fotobudki na eventy, wesela, studniówki itd.

602 Pierniki z Podlasia Przedsiębiorstwo Społeczne 369998892 9662120162 spółka non profit (sp. z o.o.) 500-338-998 zamowienia@piernikizpodlasia.pl ZAŚCIANKI Ryska 3 lok. 10 15-008 Białystok podlaskie https://piernikizpodlasia.pl/ 2018-06-29 2019-12-29 5. gastronomia 6. handel i pozostałe usługi
10. produkcja i przetwórstwo 

żywności

Cukiernictwo, wypieki, ręczne dekorowanie pierników. Prowadzenie warsztatów dla dzieci i 

rodzin z dziećmi z zakresu dekorowania pierników. Wydruki cukrowe na indywidualne 

zamówienie

603
Przedsiębiorstwo Społeczne Macierzanka Spółka 

z o.o.
381352560 8461666072 spółka non profit (sp. z o.o.) 601 373 641 Kurianka Kurianka 43 16-315 Lipsk podlaskie 2018-12-20 2020-06-20 5. gastronomia 6. handel i pozostałe usługi

Produkcja i sprzedaż produktów regionalnych, prowadzenie kawiarni oraz produkcja 

przetworów z runa leśnego

604 Przedsiębiorstwo Społeczne Okienko sp. z o.o. 381373622 5423329425 spółka non profit (sp. z o.o.) 500 191 198 okienko@kdn.bialystok.pl Białystok Żelazna 23 15-297 Białystok podlaskie 2019-02-20 2020-08-20 5. gastronomia 15. usługi komunalne

Przedsiębiorstwo prowadzi działalność gastronomiczną w formie cateringu. Planowane jest 

też uruchomienie baru mlecznego oraz sprzedaży jedzenia na wynos. Dodatkowo 

prowadzone będą usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych, schorowanych, starszych i 

niepełnosprawnych oraz prace porządkowe

605 SERWIS DIESEL Sp. z o.o. 380848187 5423322185 spółka non profit (sp. z o.o.) 503 859 523 marco2805@op.pl Białystok Serwisowa 3 15-620 Białystok podlaskie 2018-09-19 2020-03-19 8. motoryzacja 6. handel i pozostałe usługi
14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej

Wykonywanie usług motoryzacyjnych prowadzonych na rzecz posiadaczy samochodów, 

maszyn budowlanych i rolniczych wyposażonych w silniki diesla

606 Sery Basi sp. z o.o. 369363314 8442361590 spółka non profit (sp. z o.o.) 509 761 865 biuro@serywizajny.org.pl
ul.Józefa Piłsudskiego 

14 lok.3
16-500 Sejny podlaskie 2018-05-25 2019-11-25

13. rolnictwo, leśnictwo, 

łowiectwo, rybactwo

Spółka zajmuje się sprzedażą sera podpuszczkowego, wytwarzanego według tradycyjnej 

receptury opracowanej na podstawie doświadczeń i przepisów starszych mieszkańców Gminy 

Wiżajny i Rutka Tartak

607 Społeczne IT Spółka z o.o. 381283824 5423327886 spółka non profit (sp. z o.o.) 512 149 588 sam@spoleczne.it Białystok Swobodna 34/74 15-756 Białystok podlaskie www.spoleczne.it 2019-03-30 2020-09-30 7. informatyka

Przedsiębiorstwo zajmuje się działaniami informatycznymi, przede wszystkim instalacją i 

konfiguracją sieci komputerowych oraz wi-fi, wraz z dzierżawą urządzeń sieciowych, 

instalacją monitoringu, pomocą techniczną i projektowaniem stron internetowych.

608
Spółdzielnia Socjalna "ACTIVE GO" w 

Białymstoku
380874233 5423322630 spółdzielnia socjalna 604 511 331 biuro@activego.pl Białystok Jagienki 4 15-480 Białystok podlaskie www.activego.pl 2018-08-14 2020-02-14 3. edukacja i kultura

14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej

Działalność związana z obsługą szkoleń, eventów, konferencji (w tym usługi tłumaczeniowej) 

oraz imprez sportowych i kulturalnych

609 Spółdzielnia Socjalna "AVIS" w Mońkach 382610580 5461395306 spółdzielnia socjalna 511 124 404 spoldzielniasocjalnaavis@gmail.com Mońki ul. Wyzwolenia 12 19-100 Mońki podlaskie brak 2019-03-01 2019-08-31 17. usługi socjalne
Spółdzielnia świadczy usługi opiekuńcze na terenie gminy Sokółka oraz zajmuje się 

sprzątaniem domów, mieszkań i innych obiektów

610 Spółdzielnia Socjalna "AVIS" w Mońkach 382610580 5461395306 spółdzielnia socjalna 511 124 404 spoldzielniasocjalnaavis@gmail.com Mońki ul. Wyzwolenia 12 19-100 Mońki podlaskie brak 2019-03-01 2019-08-31 17. usługi socjalne
Spółdzielnia świadczy usługi opiekuńcze na terenie gminy Sokółka oraz zajmuje się 

sprzątaniem domów, mieszkań i innych obiektów

611 Spółdzielnia Socjalna "BIEL-BLASK" 200733357 5432181123 spółdzielnia socjalna 508 461 735 bielblask@wp.pl Bielsk Podlaski ul. Lipowa 4 17-100 BIELSK PODLASKI podlaskie 2018-01-05 2019-07-05 15. usługi komunalne 3. edukacja i kultura Spółdzielnia zajmuje się sprzątaniem wnętrz oraz szkoleniami z BHP

612
Spółdzielnia Socjalna "INTEGRACJA" W Bielsku 

Podlaskim
200351288 5432170148 spółdzielnia socjalna 505 282 645 s.integracja@gmail.com Bielsk Podlaski J.Dąbrowskiego 3 17-100 BIELSK PODLASKI podlaskie

https://www.facebook.com/

integracjabp/
2018-01-05 2019-07-05 3. edukacja i kultura 5. gastronomia

Przedmiotem działaności spółdzielni socjalnej jest przede wszystkim prowadzenie wspólnego 

przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę członków m.in. prowadzenie punktu 

przedszkolnego czy kawiarni, podejmując  w ten sposób różne kierunki
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613 Spółdzielnia Socjalna "Nekropol" w Białymstoku 381876636 9662125691 spółdzielnia socjalna 606 735 949 kspietkiewicz@poczta.onet.pl Białystok Wysockiego 1A 15-126 Białystok podlaskie 2019-02-01 2020-07-31 5. gastronomia 3. edukacja i kultura
Działalność prowadzona w zakresie usług cmentarnych, usług cateringowych oraz działalności 

edukacyjnej

614 Spółdzielnia Socjalna "O&L" w Białymstoku 381702563 5423335199 spółdzielnia socjalna 694 383 141 biuro@vexillaregis.pl Białystok Szkolna 2 15-640 Białystok podlaskie 2018-12-14 2020-06-14 2. dom i ogród 15. usługi komunalne
Głównym profilem działalności Przedsiębiorstwa Społecznego są prace porządkowe i 

pielęgnacja terenów zielonych oraz naprawy ogólnobudowlane i konserwatorskie

615 Spółdzielnia Socjalna "Ostoja" w Sokółce 380059869 5451818722 spółdzielnia socjalna 783 701 438 ostoja_sokolka@op.pl Sokółka ul.Wojska Polskiego 7 16-100 Sokółka podlaskie 2018-05-23 2019-11-23 17. usługi socjalne 15. usługi komunalne 5. gastronomia Spółdzielnia socjalna świadczy usługi opiekuńcze na terenie Gminy Sokółka

616 Spółdzielnia Socjalna "SUKURS" w Zaściankach 381710309 9662125225 spółdzielnia socjalna 508 076 881 projekty.oldakowska@gmail.com ZAŚCIANKI Słoneczna 9A 15-521 ZAŚCIANKI podlaskie 2018-11-02 2020-05-02 18. zdrowie i uroda Działalność prowadzona w zakresie usług terapeutycznych oraz działalności edukacyjnej

617 Spółdzielnia Socjalna "Wasilków" w Wasilkowie 381374716 9662124243 spółdzielnia socjalna 784 644 997 Wasilków Projektowa 1 16-010 Wasilków podlaskie 2018-10-31 2020-04-30 2. dom i ogród 15. usługi komunalne
14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej

Działania w zakresie sprzątania, opieki do osób starszych, opieka terenów zielonych, opieka i 

projektowanie z wykonaniem ogrodów, pielęgnacją ogródków, drobne remonty

618 Spółdzielnia Socjalna AFRA 369528637 8442361779 spółdzielnia socjalna 509 509 094 1afra@wp.pl Płociczno-Tartak 1 16-402 Suwałki podlaskie 2018-05-25 2019-11-25
13. rolnictwo, leśnictwo, 

łowiectwo, rybactwo
Spółdzielnia prowadzi działalność związaną ze zbieraniem, skupem i suszeniem ziół

619 Spółdzielnia Socjalna Alexis w Łomży 200397758 7182122964 spółdzielnia socjalna 638 395 116 duda.lomza@wp.pl Łomża Nowogrodzka  151 18-400 Łomża podlaskie

https://pl-

pl.facebook.com/SpS-Alexis-

1183957934949961/

2018-06-25 2019-12-25
11. pozostała produkcja i 

przemysł
Produkcja wyrobów tekstylnych w tym szycie pościeli, prześcieradeł, poduszek

620 Spółdzielnia Socjalna ART- BOX w Leszczewie 380071333 8442362224 spółdzielnia socjalna 731 565 574 Leszczewo Leszczewo 11 16-402 Suwałki podlaskie 2018-08-02 2020-02-02
14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej
Działalność wydawniczo-drukarska

621
Spółdzielnia Socjalna Artystów Białostockich 

ARTEJON  w Białymstoku
369347700 9662118604 spółdzielnia socjalna 660 437 731 joannazubrycka@gmail.com BIAŁYSTOK Niedźwiedzia 57 15-531 Białystok podlaskie 2018-05-14 2019-11-14 3. edukacja i kultura

Działania artystyczne, spektakle, koncerty, teledyski, pokazy mody, integracja białostockich 

artystów

622 Spółdzielnia Socjalna Concordia 200814110 2910225062 spółdzielnia socjalna 514 028 346 spoldzielniaconcordia@gmail.com  Kolno ul. Handlowa 3 18-500 Kolno podlaskie
http//spoldzielnia-

concordia.pl
2018-04-24 2019-10-24 15. usługi komunalne 2. dom i ogród 6. handel i pozostałe usługi

Spółdzielnia prowadzi sprzedaż hurtową odpadów, złomu, drewna, materiałów budowlanych 

i wyposażenia sanitarnego. Spółdzielnia zajmuje się skupem tworzyw sztucznych, w głównej 

mierze  folii odpadowej pochodzenia rolniczego

623 Spółdzielnia Socjalna dla Zdrowia w Jaświłach 381284090 5461394784 Spółdzielnia socjalna 791 703 337 krzysztofszafir@gmail.com Jaświły Jaświły 7 19-124 Jaświły podlaskie 2018-12-21 2020-06-21 18. zdrowie i uroda

W ramach oferowanych usług spółdzielnia zajmuje się m. in. edukacją zdrowotną (porady i 

spotkania z lekarzami, dietetykami, specjalistami z zakresu medycyny naturalnej) oraz 

prowadzeniem diagnostyki/ analizy ogólnego stanu zdrowia organizmu jak i funkcjonowania 

jego poszczególnych narządów czy głównych układów przy użyciu nowoczesnego sprzętu typu 

analizator rezonansu magnetycznego, aparat do analizy morfologicznej żywej kropli krwi

624 SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA FENIX W ŁOMŻY 381328410 7182149733 spółdzielnia socjalna 791 703 337 krzysztofszafir@gmail.com Łomża
ul. Gen. W. Sikorskiego 

166 lok.109
18-400 Łomża podlaskie 2018-12-21 2020-06-21 6. handel i pozostałe usługi 7. informatyka

FENIX SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA W ŁOMŻY oferuje usługi w zakresie fotografowania i 

filmowania: nagrania filmowe, wykonywanie zdjęć klasycznych, materiały fotograficzne z 

drona. Usługi spółdzielni wykonywane są z zastosowaniem nowoczesnych technologii oraz z 

możliwością łączenia różnych typów usług i materiałów

625 Spółdzielnia Socjalna Fenix w Nowym Dworze 381546956 5451819526 spółdzielnia socjalna 791 703 337 krzysztofszafir@gmail.com Nowy Dwór Plac Rynkowy 21/5 18-400 Nowy Dwór podlaskie 2018-12-21 2020-06-21
14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej
7. informatyka

W ofercie Feniks Sp. z o.o. znajdują się trzy główne produkty/ usługi:

Filmowanie -  w ramach oferty wykonywane będą nagrania filmowe (filmy, reportaże, klipy) 

podczas różnego rodzaju imprez  (wesela, imprezy firmowe, integracyjne, wieczory 

panieńskie, kawalerskie, urodziny, imieniny, chrzciny, komunie, itp.) oraz wydarzeń lokalnych 

(konferencje, wystąpienia publiczne, wydarzenia muzyczne, imprezy okolicznościowe, 

wydarzenia kulturalne)  w dwóch wariantach – z ziemi lub z powietrza. 

Fotografia – w ramach oferty wykonywane będą zdjęcia podczas różnego rodzaju imprez  

(wesela, imprezy firmowe, integracyjne, wieczory panieńskie, kawalerskie, urodziny, 

imieniny, chrzciny, komunie, itp.) oraz wydarzeń lokalnych (konferencje, wystąpienia 

publiczne, wydarzenia muzyczne, imprezy okolicznościowe, wydarzenia kulturalne)  w dwóch 

wariantach – z ziemi lub z powietrza. 

Reklama – tworzenie ulotek,  plakatów, grafiki banerów, folderów reklamowych itp.

626 SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA GRYFIN W ŁOMŻY 381684279 7182150104 spółdzielnia socjalna 795 953 827 gryf.pachanowska@gmail.com Łomża
ul. Gen. W. Sikorskiego 

166 lok.109
18-400 Łomża podlaskie 2018-12-21 2020-06-21 7. informatyka

Spółdzielnia Socjalna GRYFIN oferuje 5 grup usług w zakresie fotografowania i filmowania: 

panoramy sferyczne z wysokości, panoramy sferyczne z ziemi, migawki filmowe, zdjęcia 

klasyczne, spacer wirtualny i hosting

627 Spółdzielnia Socjalna Hańcza 380524875 5461394494 spółdzielnia socjalna 518 176 741 ankol1@op.pl Jeleniewo Bachanowo 12 16-404 Jeleniewo podlaskie 2018-11-23 2020-05-23 5. gastronomia
Przygotowanie i dostarczanie gotowych posiłków, dań oraz napoi dla odbiorców 

zewnętrznych

628 Spółdzielnia Socjalna Jedyneczka 200804092 8442352094 spółdzielnia socjalna 512 699 298 Suwałki ul. Zastawie 38 16-400 Suwałki podlaskie
http://www.jedyneczka.suw

alki.pl/
2018-04-03 2019-10-03 17. usługi socjalne 3. edukacja i kultura Prowadzenie żłobka oraz przedszkola

629 Spółdzielnia Socjalna Kofisport 200852369 7182140011 spółdzielnia socjalna 664 095 152 biuro@kofisport.pl Łomża Niemcewicza 1/71 18-400 Łomża podlaskie http://kofisport.pl 2018-06-26 2019-12-26
12. rekreacja, turystyka i 

zakwaterowanie

Spółdzielnia prowadzi szkółkę pływacką, wynajem żaglówek i kajaków, organizuje spływy 

kajakowe, animację sportową np. zajęcia powiązane z piłką nożną itp.

630 Spółdzielnia Socjalna Łomżanka 380145327 7182148567 spółdzielnia socjalna 505 281 691 kontakt@lomzanka.pl Łomża
ul. Niemcewicza 2 lok. 

49
18-400 Łomża podlaskie

https://www.facebook.com/

pg/lomzanka/posts/
2018-05-22 2019-11-22 5. gastronomia

Prowadzenie restauracjo-kawiarni, która posłuży wdrażaniu na rynek pracy osób z 

niepełnosprawnościami poprzez zapewnienie miejsca dla szkoleń, praktyki, staży 

zawodowych. Dostarczenie cateringu, usługi gastronomiczne

631 Spółdzielnia Socjalna Marzenie 200760153 8442351338 spółdzielnia socjalna 514 941 904 spoldzielnia.marzenie@wp.pl Suwałki Franciszkańska 8/19 16-400 Suwałki podlaskie brak 2018-06-05 2019-12-05 3. edukacja i kultura Spółdzielnia socjalna zajmuje się prowadzeniem żłobka Krecik

632 Spółdzielnia Socjalna Poezja Smaku 200724186 7182137285 spółdzielnia socjalna 696 008 303 cateringpoezjasmaku@wp.pl Czarnocin Czarnocin 72 18-421 Piątnica podlaskie http://poezja-smaku.eu/ 2018-06-25 2019-12-25 5. gastronomia

POEZJA SMAKU jest przedsiębiorstwem usługowo – handlowym w zakresie działalności 

gastronomicznej. Podstawową działalnością Spółdzielni Socjalnej jest przygotowanie i 

obsługa przyjęć okolicznościowych

633 Spółdzielnia Socjalna Smyk i Smyczek 380537040 5461394502 spółdzielnia socjalna 572 250 714 ankol1@op.pl Jeleniewo ul. Sportowa 1A 16-404 Jeleniewo podlaskie 2018-11-23 2020-05-23 3. edukacja i kultura Prowadzenie żłobka oraz przedszkola

634 SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA UŚMIECH ZDROWIA 381702600 7182150127 spółdzielnia socjalna 733 479 505 zdrowsikazdegodnia@gmail.com Łomża
ul. Gen. W. Sikorskiego 

166 lok.109
18-400 Łomża podlaskie 2018-12-21 2020-06-21 18. zdrowie i uroda

Spółdzielnia Socjalna Uśmiech Zdrowia oferuje usługi z zakresu ochrony zdrowia. W ofercie 

PS znajdują się badania z wykorzystaniem analizoatora rezonansu magnetycznego oraz 

analiza morfologiczna żywej krwi. Kolejną grupę usług spółdzielni stanowi oferta edukacyjna, 

na którą składa się edukacja domowa oraz organizacja warsztatów edukacyjnych. Oferta 

edukacyjna dotyczy zdrowego stylu życia, profilaktyki zdrowotnej itp. 

635 Spółdzielnia Socjalna Vektor 380270943 5423314702 spółdzielnia socjalna 512 340 161 r-pienkowski@wp.pl Białystok
Jerzego Popiełuszki 

8A/1
15-657 Białystok podlaskie 2018-09-25 2020-03-25 1. budownictwo

Prace budowlane i podwykonawstwo; prace wykończeniowe budynków; prowadzenie 

kursów i szkoleń mających na celu podniesienie kwalifikacji

636 Spółdzielnia Socjalna Wulkanira 381974161 5423339139 spółdzielnia socjalna 791 311 716 edyta.guzowska@wp.pl Białystok
Szarych Szeregów 

24/52
15--666 Białystok podlaskie 2018-12-20 2020-06-20 8. motoryzacja 6. handel i pozostałe usługi

Spółdzielnia prowadzi usługi wulkanizacyjne stacjonarne i mobilne, przede wszystkim w 

zakresie: wymiana opon, hotel dla opon, naprawa opon, sprzedaż opon używanych, sprzedaż 

i prostowanie felg

637 Stowarzyszenie "MY DLA INNYCH" 200206735 5423078928 stowarzyszenie 692 394 183 marzdlainnych@gmail.com Białystok Antoniuk Fabryczny 34 15-741 Białystok podlaskie www.mydlainnych.pl 2018-09-20 2020-03-20 17. usługi socjalne

1. Sekcja handlowa - Sklep Charytatywny "MY DLA INNYCH"; 2. Sekcja darowizn i recyklingu, 

w którym darowane rzeczy są przygotowywane do sprzedaży (pranie, prasowanie, 

naprawianie) lub przerabiane na nowe przedmioty

638
Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno- 

Gospodarczych
790258459 8461281768 stowarzyszenie 601 373 641 Augustów ul. Mostowa 12D 16-300 Augustów podlaskie http://www.sisg.org.pl/ 2017-11-20 2019-05-20

14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej

Inspirowanie współpracy i prowadzenie działańna rzecz rozwoju lokalnego poprzez org. 

spotkań, konferencji, działalność szkoleniową, wydawniczą i kolportażową, org. imprez 

kulturalnych, sportowo- turystycznych, oświatowych

639
Stowarzyszenie Kontakt Miast Białystok - 

Eindhoven
050595187 9661281472 stowarzyszenie 856 763 303 skmbe.opp@gmail.com Białystok Boruty 19 15-157 Białystok podlaskie 2019-02-18 2020-08-18 6. handel i pozostałe usługi

Stowarzyszenie prowadzi sklep z używanymi rzeczami pozyskiwanymi na drodze darowizny. 

Tworzony jest też warsztat naprawy/ renowacji mebli i innych przedmiotów używanych

640
Studio Kreowania Wizerunku Spółdzielnia 

Socjalna w Zawykach
381860210 9662125679 spółdzielnia socjalna 882 309 885 marta.kozlowska@op.pl Zawyki Zawyki 7 18-105 Suraż podlaskie 2018-12-10 2020-06-10 6. handel i pozostałe usługi

Działalność spółdzielni prowadzona jest w formie handlu przez internet. Oferuje ciekawe i 

niepowtarzalne stylizacje dla kobiet i mężczyzn na każdego rodzaju spotkania.

641
Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Społecznych 

Alpi
200235889 9661972443 stowarzyszenie 502 343 228 piotr@alpi.org.pl Białystok Piastowska 3b/79 15-207 Białystok podlaskie 2019-02-22 2020-08-22 3. edukacja i kultura 5. gastronomia

10. produkcja i przetwórstwo 

żywności

Stowarzyszenie prowadzi Zakład Aktywności Zawodowej, który zajmuje się produkcją 

świeżego makaronu 

642
Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna 

"EKOSEJNY" w Sejnach 
382610099 8442365197 spółdzielnia socjalna 739 583 744 lukasz12790@gmail.com Sejny

ul. Józefa Piłsudskiego 

25
16-500 Sejny podlaskie brak 2019-04-01 2020-04-01 15. usługi komunalne

Spółdzielnia oferuje usługi z zakresu prac porządkowych oraz utrzymania i zagospodarowania 

zieleni miejskiej i prywatnej, polegające na: zakładaniu i pielęgnowaniu trawników,  

pielęgnacji drzew i krzewów,  sprzątaniu.

643
Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna 

"Michałowianka" w Michałowie
381393748 9662124361 spółdzielnia socjalna 516 855 294 iskra-michalowo@poczta.pl Michałowo

Seweryna 

Michałowskiego 1
16-050 Michałowo podlaskie 2018-12-14 2020-06-14 2. dom i ogród 15. usługi komunalne

Usługi związane ze sprzątaniem i zagospodarowaniem terenów zielonych, sprzątanie 

pomieszczeń, usługi krawieckie, prasowalnicze

644 Ciekawa Spółdzielnia Socjalna 380175179 5842772390 spółdzielnia socjalna 508 186 023 kontakt@ciekawa.com.pl Gdańsk ul. Tysiąclecia 13 A 80-351 Gdańsk pomorskie www.ciekawa.com.pl 2018-11-20 2020-05-19 5. gastronomia

Ciekawa Spółdzielnia Socjalna prowadzi kafejkę w historycznym centrum Gdańska i kuchnię z 

domowymi wypiekami. Zespół w większości stanowią uczestnicy Warsztatów Terapii 

Zajęciowej. 

645 Fundacja  Rozwoju Przedsiębiorczości Razem 367614887 5552115471 fundacja 696 827 917 aneta.helwich@gmail.com Charzykowy Willowa 7 89-606 Chojnice pomorskie 2018-06-11 2019-12-10 6. handel i pozostałe usługi
14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej

Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia, działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych, 

pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe.

646 Fundacja "Kółko Graniaste" 368934795 8421776848 fundacja 720 865 951 wiktorzwolski000@interia.pl Miastko ul. Kaszubska 23a 77-200 Miastko pomorskie 2018-03-01 2019-08-31 17. usługi socjalne Fundacja zajmuje się opieką nad dziećmi oraz prowadzeniem usług cateringowych.

647 Fundacja „To i Co” 222055503 5932596689 fundacja 510 892 988 kontakt@kurierzy.tczew.pl Tczew
ul. Obrońców 

Westerplatte 6
83-110 Tczew pomorskie www.kurierzy.tczew.pl 2019-02-01 2019-07-31

14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej
9. produkcja mebli

Fundacja To i Co prowadzi dwie marki – Tczewskich Kurierów Rowerowych – przesyłki 

kurierskie i pocztowe dostarczane na rowerach w Tczewie oraz Warsztat na Patencie – 

upcyclingowe meble miejskie i przedmioty użytkowe.  

648 Fundacja Galar Gdański 369372856 9571101331 fundacja 504 337 663 info@galar.org.pl Gdańsk al. Grunwaldzka 5 80-236 Gdańsk pomorskie
www.facebook.com/GalarG

danski
2019-01-11 2020-07-10

12. rekreacja, turystyka i 

zakwaterowanie

 Fundacja działa w branży turystycznej, oferując przewóz osób na szlakach wodnych 

lokalizowanych w ścisłym centrum Gdańska.

649 Fundacja IM Mobilgum 381500807 5552121661 fundacja 661 508 670 irka196@wp.pl Chojnice Prochowa 45 89-600 Chojnice pomorskie 2018-12-02 2020-06-02 8. motoryzacja
Głównym zakresem działania fundacji jest konserwacja i naprawa pojazdów 

samochodowych, ze szczególnym uwzględnieniem mobilnej naprawy opon.

650 Fundacja Imienia Szymona Szczepanskiego 367470655 5552115264 fundacja 696 997 950 joanna_leszczynska@onet.pl Chojnice Brzoskwiniowa 47 89-600 Chojnice pomorskie http://fundacjaszymona.pl/ 2018-06-11 2019-12-10 6. handel i pozostałe usługi Działalność z zakresu sprzedaży materiałów wykończeniowych, budowlanych itp.

651 Fundacja Lesinscy 380405018 8431618743 fundacja 605 161 556 doti2354@wp.pl Debrzno Kościuszki 15/4 77-310 Debrzno pomorskie 2018-08-15 2020-02-14 6. handel i pozostałe usługi
Fundacją zajmuje się przede wszystkim naprawą artykułów użytku osobistego i domowego, 

sprzedażą detaliczną artykułów używanych, sprzedażą detaliczną wyrobów tekstylnych.

652 Fundacja Liczymy Razem 381348825 5552121448 fundacja 791 817 432 iza.gierszewska@op.pl Chojnice Malinowa 36 89-600 Chojnice pomorskie 2019-01-02 2020-07-01
14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej

Fundacja zajmuję się działalnością rachunkowo-księgową ze szczególnym uwzględnieniem 

PES.

653 Fundacja Pomocy Tleniak 3699601450000 5882437456 fundacja 510 250 303 biuro@fundacja-tleniak.pl Dąbrówka

ul. Podpułkownika 

Ryszarda 

Lubowieckiego 2

84-242 Luzino pomorskie www.fundacja-tleniak.pl 2019-03-28 2020-09-27
12. rekreacja, turystyka i 

zakwaterowanie
3. edukacja i kultura

14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej

Fundacja świadczy usługi w zakresie kursów specjalistycznych: nurkowanie, wspinaczka, 

strzelanie sportowe. 

654 Gdyńska Spółdzielnia Socjalna „Razem” 221137920 5862262143 spółdzielnia socjalna 600 460 881 przystole@razem.org Gdynia
ul. Zygmunta 

Działdowskiego 25 /4
 81-202 Gdynia pomorskie www.spoldzielnia.razem.org 2018-02-20 2019-07-20 5. gastronomia

Kierują się zasadą, że to jak i co jemy ma wpływ na to kim jesteśmy i jak żyjemy. 

Przygotowywane potrawy powstają z dobrej jakości, świeżych i naturalnych produktów. 

Swoje posiłki dostarczają przede wszystkim do klientów instytucjonalnych.

655 Lux CANDELE Spółdzielnia Socjalna 222046869 5552107661 spółdzielnia socjalna 791 444 113 luxcandele@wp.pl Malachin Glówna 17a 89-650 Czersk pomorskie 2018-06-05 2019-12-04
11. pozostała produkcja i 

przemysł

Usługi poligraficzne, tj, wykonywanie nadruków, np.. na świecach, kubkach, koszulkach; 

usługi sprzątania obiektów.

656
Powiatowo-Gminna Spółdzielnia Socjalna 

„Kaszubia”
363196335 5882414165 spółdzielnia socjalna 607 355 986 pgsskaszubia2016@wp.pl Bolszewo ul. Szkolna 52 84-239 Bolszewo pomorskie 2018-02-06 2019-07-06 15. usługi komunalne

Powiatowo-Gminna Spółdzielnia Socjalna KASZUBIA zajmuje się wykonywaniem prac i usług 

komunalnych na terenie Powiatu Wejherowskiego, a zwłaszcza w Gminie Wejherowo na 

terenie której posiada swoja siedzibę.
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657 Spółdzielnia Socjalna "Bezpieczni Podopieczni" 360137616 5892015544 spółdzielnia socjalna 570 913 575 biuro@bezpiecznipodopieczni.pl Żukowo ul. Mściwoja 6 83-330 Żukowo pomorskie
www.bezpiecznipodopieczni

.pl
2018-01-24 2019-06-24 17. usługi socjalne

Bezpieczni Podopieczni – jest to spółdzielnia osób fizycznych; oferuje usługi opiekuńcze dla 

osób starszych i niepełnosprawnych na terenie gmin Żukowo, Przodkowo, wypożyczanie 

sprzętu (wózki inwalidzkie, balkoniki itp.)

658 Spółdzielnia Socjalna "Klemens" 369039915 8431617749 spółdzielnia socjalna 535 215 211 s.klemens@wp.pl Międzybórz Międzybórz 19 77-304 Rzeczenica pomorskie 2018-06-05 2019-12-04 17. usługi socjalne 2. dom i ogród
Uslugi opiekuńcze w Klubie Senior- Międzybórz oraz usługi porządkowe, np. : pranie 

tapicerek,sprzątanie pomieszczeń .

659 Spółdzielnia Socjalna "My dla Was" 368934370 8393199941 spółdzielnia socjalna 604 090 506 prezes@szkola-przytocko.pl Kępice ul. Szkolna 1 77-230 Kępice pomorskie 2017-12-11 2019-06-10 6. handel i pozostałe usługi 5. gastronomia

Spółdzielnia zajmuje się działalnością usługową związaną ze skupem, magazynowaniem i 

sprzedażą pozyskanych owoców, warzyw i grzybów. Odbiorcami są przedsiębiorstwa 

zajmujące się przetwórstwem żywności.

660 Spółdzielnia Socjalna "Pomocna dłoń" 369661773 8393202382 spółdzielnia socjalna 598401682 wew. 38 skrawiec@gops.slupsk.pl Słupsk ul. Sportowa 34 76-200 Słupsk pomorskie 2018-04-01 2019-09-30 17. usługi socjalne
14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej

Spółdzielnia zajmuje się świadczeniem usług opiekuńczych dla osób starszych, chorych, 

niepełnosprawnych oraz dzieci, których celem jest pomoc w zaspakajaniu codziennych 

potrzeb życiowych oraz zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

661 SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "SERDECZNI-ART" 3821748760000 6040210698 spółdzielnia socjalna 517 123 371 SERDECZNIONLINE@GMAIL.COM Miłocin 23 83-020 Cedry Wielkie pomorskie

www.serdeczni-online.pl

https://www.facebook.com/

serdecznionline

2019-02-06 2020-08-05 9. produkcja mebli
14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej
2. dom i ogród

Spółdzielnia świadczy usługi w zakresie grawerowania i cięcia laserowego, produkcji 
gadżetów reklamowych zdobnictwa przedmiotów użytkowych, renowacji mebli.

662 SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "SERDECZNI-USŁUGI" 38230275900000 6040210830 spółdzielnia socjalna 517 123 371 SERDECZNIONLINE@GMAIL.COM Miłocin 23 83-020 Cedry Wielkie pomorskie

www.serdeczni-online.pl

https://www.facebook.com/

serdecznionline

2019-02-06 2020-08-05 1. budownictwo 2. dom i ogród
Spółdzielnia świadczy usługi w zakresie prac remontowo – budowlanych, dociepleń 

budynków, prac elewacyjnych oraz dekarskich.

663 Spółdzielnia Socjalna "Słupia" 369533621 8421777581 spółdzielnia socjalna 660 763 495 r.roda@kolczyglowy.pl Kołczygłowy ul. Słupska 56 77-140 Kołczygłowy pomorskie 2018-03-05 2019-09-04 15. usługi komunalne
Spółdzielnia prowadzi prace remontowo - budowlane. Specjalizuje się w utrzymywaniu 

terenów zielonych i sprzątaniu.

664 Spółdzielnia Socjalna "Teraz my" 368496600 8393199013 spółdzielnia socjalna 604 090 506 prezes@szkola-przytocko.pl Kępice ul. Szkolna 1 77-230 Kępice pomorskie 2017-10-12 2019-04-11 5. gastronomia 6. handel i pozostałe usługi

Spółdzielnia prowadzi działalność handlowo-usługową o charakterze gastronomicznym - 

obsł. klientów indywidualnych, organizacja imprez okolicznościowych, obsługa imprez, 

dożywianie, wynajem zastawy i sprzętu kuchennego. 

665 Spółdzielnia Socjalna "Zielone Tulipany II" 382368385 8431620355 spółdzielnia socjalna 667 232 758 zielone.tulipany@rzeczenica.pl Rzeczenica Człuchowska 26 77-304 Rzeczenica pomorskie 2019-02-04 2020-08-03 2. dom i ogród
Spółdzielnia zajmuje się zakładaniem i pielegnacją terenów zielonych, a w okresie zimowymi 

utrzymywaniem czystości w ciągach komunikacyjnych.

666 Spółdzielnia Socjalna "Zielony Punkt" 369264760 8393200710 spółdzielnia socjalna 695 317 350 djankowska@kepice.pl Kępice ul. Niepodległości 6 77-230 Kępice pomorskie 2018-02-12 2019-08-11 15. usługi komunalne 6. handel i pozostałe usługi

Spółdzielnia zajmuje się m.in. świadczeniem usług komunalnych na rzecz Gminy Kępice - 

selektywne pozyskiwanie odpadów, ich sprzedaż oraz indywidualny odbiór odpadów od 

osób fizycznych.

667 Spółdzielnia Socjalna „Bociek” 222032778 8393174409 spółdzielnia socjalna 509 342 552 bociek@gmina.slupsk.pl Słupsk ul.Sportowa 4 76-200 Słupsk pomorskie www.bociek.slupsk.pl 2019-03-14 2020-09-13
14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej
15. usługi komunalne 2. dom i ogród

Głównym zadaniem Spółdzielni Socjalnej „Bociek:” jest czyszczenie i konserwacja rowów 

melioracyjnych.Inne prace jakie wykonuje Spółdzielnia to m.in., koszenie,wycinka 

zakrzeczeń, malowanie inne prace porzadkowe

668 Spółdzielnia Socjalna „Dalba” 222081512 5871702009 spółdzielnia socjalna 605 979 767 browarspoldzielczy@gmail.com Puck ul. Helska 4 84-100 Puck pomorskie
www.browarspoldzielczy.co

m
2018-02-22 2019-07-22 5. gastronomia

10. produkcja i przetwórstwo 

żywności

Spółdzielnia Socjalna DALBA prowadzi działlność z zakresu browarnictwa,zajmuję się 

warzeniem piwa i jego sprzedażą i dystrybucją , wykonuje również pracae porządkowe i 

usługi komunalne na rzecz samorządów i przedsiębiostw.

669 Spółdzielnia Socjalna „Gród Gotów” 221043870 5891983804 spółdzielnia socjalna 586 844 668 info@goci.wesiory.pl Sulęczyno
al. Wojska Polskiego 

11
83-320 Sulęczyno pomorskie WWW.GOCI.WESIORY.PL 2018-03-14 2019-08-14

12. rekreacja, turystyka i 

zakwaterowanie
7. informatyka

Spółdzielnia Socjalna Gród Gotów– jest to spółdzielnia osób fizycznych; oferują usługi 

dostarczania szerokopasmowego Internetu, usługi instalatorskie (monitoring, elektryka) oraz 

prowadzą zajęcia edukacyjne w Grodzie Gotów w Węsiorach

670 Spółdzielnia Socjalna „Idea” 222080688 6040162628 spółdzielnia socjalna 507 764 794 kontakt@filmowa.com.pl Rotmanka ul. Piłsudskiego 11 83-010 Rotmanka pomorskie www.filmowa.com.pl 2018-02-16 2019-07-16 5. gastronomia

Spółdzielnia prowadzi Restaurację & Pizzerię Filmowa w Rotmance oferującą dania na 

miejscu i z dowozem do klienta. W lokalu odbywają się także imprezy okolicznościowe i 

spotkania z filmem.

671 Spółdzielnia Socjalna „Się Kręci” 380393806 5932615895 spółdzielnia socjalna 504 013 711 spoldzielniasiekreci@gmail.com Tczew
ul. Obrońców 

Westerplatte 6
83-110 Tczew pomorskie

www.facebook.com/JasnaL

odziarnia/
2018-06-28 2019-12-27 5. gastronomia

10. produkcja i przetwórstwo 

żywności

Spółdzielnia Socjalna „Się Kręci” z Tczewa – producent lodów rzemieślniczych. Zatrudnia 

osoby niepełnosprawne i wykluczone społecznie.  

672 Spółdzielnia Socjalna Czersk 364131332 5552110723 spółdzielnia socjalna 724 028 444 biuro@socjalna.eu Czersk Dworcowa 15 86-650 Czersk pomorskie http://socjalna.eu/ 2018-06-11 2019-12-10 2. dom i ogród 6. handel i pozostałe usługi
Spółdzielnia świadczy usługi remontowo-budowlane, ogrodnicze, poligraficzne oraz 

opiekuńcze. 

673 Spółdzielnia Socjalna Debrzynka 380272758 8431618677 spółdzielnia socjalna 59 833 53 51 debrzynka@debrzno.pl Debrzno Traugutta 2 77-310 Debrzno pomorskie 2018-08-10 2020-02-09 2. dom i ogród
Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni, zwalczanie Barszczu 

Sosnowskiego.

674 Spółdzielnia Socjalna Drabina 380574212 8393206457 spółdzielnia socjalna 597 260 604 spn.s.drabina@wp.pl Ustka
ul.Ks.Kardynała 

S.Wyszyńskiego 5
76-270 Ustka pomorskie 2019-01-18 2020-07-17 15. usługi komunalne 1. budownictwo

Spółdzielnia działa przede wszystkim w zakresie: utrzymania terenów zielonych, usług 

porządkowych,usług konserwatorskich,usług rementowo-budowlanych,kolportażu i innych

675 Spółdzielnia Socjalna LARY-BAR 362843502 5892019743 spółdzielnia socjalna 725 063 118 lary-bar@wp.pl Kartuzy ul. Mściwoja II 28 /A 83-300 Kartuzy pomorskie www.larybar.pl 2018-01-24 2019-06-24 5. gastronomia

Spółdzielnia Socjalna Lary Bar – jest to spółdzielnia osób fizycznych; prowadzi 2 punkty 

gastronomiczne na terenie Kartuz, zajmuje się przygotowywaniem cateringu. Jest także 

operatorem Kaszubskiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Kartuzach.

676 Spółdzielnia Socjalna REMEDIUM 361142602 8393178666 spółdzielnia socjalna 883 988 323 prezes.indygo@gmail.com Słupsk
ul. Niedziałkowskiego 

6
76-200 Słupsk pomorskie 2018-01-14 2019-07-13

12. rekreacja, turystyka i 

zakwaterowanie
3. edukacja i kultura 6. handel i pozostałe usługi

Spółdzielnia zajmuje się organizacją i obsługą różnego rodzaju imprez plenerowych, 

kulturalnych i sportowych oraz warsztatów manualnych i teatralnych. Dodatkowo, prowadzi 

działalność związaną z prowadzeniem lokalnej telewizji. 

677 Stowarzyszenie Eduq 220577396 8411667603 stowarzyszenie 694 242 952 eduqbiuro@gmail.com Lębork ul. Krzywoustego 1 84-300 Lębork pomorskie www.eduq.pl 2018-06-27 2019-12-26 5. gastronomia
12. rekreacja, turystyka i 

zakwaterowanie

Stowarzyszenie prowadzi działalność w branży gastronomicznej i szkoleniowej. Sprzedaż 

produków gastronomicznych osobom indywidualnym i firmom, realizacja cateringów. W 

ramach działalności szkoleniowej prowadzi kursy językowe. 

678
Wejherowska Spółdzielnia Socjalna 

DOBRODZIEJKI
364461199 5882417821 spółdzielnia socjalna 607 888 579 wss.dobrodziejki@gmail.com Wejherowo

ul. Gen. Józefa Hallera 

1A
84-200 Wejherowo pomorskie

www.facebook.com/wss.do

brodziejki
2018-02-06 2019-07-06 17. usługi socjalne

Spółdzielnia oferuje usługi opiekuńcze dla osób starszych i niepełnosprawnych, pomoc w 

sprawach codziennych i usługi sprzątające głównie na terenie Wejherowa. 

679
Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna 

"Słoneczne Wzgórze"
222091203 5892013663 spółdzielnia socjalna 503 800 378 sunnyhill@wp.pl Stężyca ul. Kartuska 73 A 83-322 Stężyca pomorskie www.sunnyhill.pl 2018-01-24 2019-06-24 5. gastronomia

Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna Słoneczne Wzgórze – jest to spółdzielnia osób 

fizycznych; oferuje usługi gastronomiczne i cateringowe, zarówno dla osób fizycznych jak i 

szkół, oraz dowozy dla WTZ. Zatrudnia osoby z niepełnosprawnością,

680
Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna Przystanek 

Alaska
3825407660000 5892051126 spółdzielnia socjalna 531 893 570 przystanekalaska2018@gmail.com Kartuzy Prokowska 30/3 83-300 Kartuzy pomorskie www.sieszyje.pl 2019-03-11 2020-09-10 6. handel i pozostałe usługi Spółdzielnia świadczy usługi krawieckie, haftu i nadruku na odzieży.

681 Witaj Świecie! 380056836 8393204872 spółka non profit (sp. z o.o.) 783 880 109 biuro@witaj-swiecie.pl Słupsk ul. Sienkiewicza 5 A 76-200 Słupsk pomorskie www.witaj-swiecie.pl 2018-06-11 2019-12-10 7. informatyka

Usługi IT, w tym wytwarzania, rozwoju i serwisu oprogramowania, wsparcia użytkowników 

końcowych, sprzedaży gotowego oprogramowania. Ponadto prowadzenie pośrednictwa w 

w/w zakresie.

682
BUDO-ACTIV SPÓŁKA Z OGRANICZONA 

ODPOWIEDZIALNOSCIA NON PROFIT
382650609 5532559621 spółka non profit (sp. z o.o.) 500 765 458 witold.duc@interia.pl Rychwałd Beskidzka 132B 34-322 Rychwałd śląskie  - 2019-03-14 2020-09-14 1. budownictwo

Budo-Activ Sp. z o.o. Non Profit działa w branży budowlanej w zakresie prac 

wykończeniowych tj. malowanie, tynkowanie, tapetowanie, murowanie, brukowanie, 

remonty elewacji itp.

683
Centrum Kreatywnego Rozwoju Dziecka non 

profit spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
382645086 6351850537 spółka non profit (sp. z o.o.) 883 060 677 wspolnyskarb@gmail.com Mikołów Wyzwolenia 27 43-190 Mikołów śląskie brak 2019-02-25 2020-08-24 3. edukacja i kultura Prowadzenie szkoleń i zajęć pozalekcyjnych dla dzieci. 

684
CENTRUM OPIEKI NAD DZIECKIEM TUP TUP 

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA
243460466 5482665030 spółdzielnia socjalna 732 889 825 prezestuptup@gmail.com Cieszyn Katowicka 49 43-400 Cieszyn śląskie

https://www.zlobektuptup.c

om/
2019-02-12 2020-08-12 3. edukacja i kultura

Spółdzielnia prowadzi w Cieszynie żłobek integracyjny oraz żłobek uniwersytecki. Naszą misją 

jest RADOSĆ i ROZWÓJ. Wspólnie budujemy atmosferę wzajemnego zaufania i pełnej 

akceptacji. Jesteśmy uwrażliwieni na indywidualne różnice dzieci.

685 Clean - spółdzielnia socjana 383064530 2220915286 spółdzielnia socjalna 513 856 450 clean.spoldzielniasocjalna@gmail.com Mysłowice Grunwaldzka 14/4 41-400 Mysłowice śląskie brak 2019-04-15 2020-10-14 2. dom i ogród 8. motoryzacja
14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej
Myjnia parowa samochodów, czyszczenie tapicerek. Czyszczenie dywanów i mebli.

686 CLOVER GROUP NON PROFIT SP. ZOO 382583209 6351850448 spółka non profit (sp. z o.o.) 570 756 034 honorata.matyaszek@gmail.com Mikołów Żwirki i Wigury 65A 43-190 Mikołów śląskie brak 2019-02-25 2020-08-24 15. usługi komunalne
Reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez 

świadczenie kompleksowych usług sprzątających, koszenie i odśnieżanie.

687
CO-PACKING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
382665829 9372720072 spółka non profit (sp. z o.o.) 608 382 654 biuro@co-packing.com.pl Kozy Bielska 9 43-340 Kozy śląskie  - 2019-03-18 2020-09-18 6. handel i pozostałe usługi

11. pozostała produkcja i 

przemysł

Co-packing Spółka z o.o. prowadzi działalność w sektorze produkcyjnym, usług 

okołoprodukcyjnych, outsourcingu pracowniczego oraz usług gospodarczo-porządkowych dla 

małych i średnich firm.

688
CZĘSTOCHOWSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ 

OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "PERASADA"
242821005 9492190441 stowarzyszenie 343 643 810 biuro@perasada.czest.pl Częstochowa KONTKIEWICZA 2 42-209 Częstochowa śląskie

https://www.perasada.czest

.pl
2019-04-08 2020-10-08 18. zdrowie i uroda Zabiegi rehabilitacyjne, masaż klasyczny, siłownia, sauna, zajęcia fitness, rekreacja, sport.

689 DotValley Sp. z o.o. 382911027 9542803094 spółka non profit (sp. z o.o.) 515 376 243 k.tarka@kfse.pl Katowice Św. Jacka 3 40-952 Katowice śląskie brak 2019-03-28 2020-09-28 3. edukacja i kultura 7. informatyka

Usługi w zakresie inicjatyw e-sportowych. PS prowadzi zajęcia, na których młodzi ludzie uczą 

się podstaw programowania, komunikacji społecznej, inteligencji emocjonalnej, 

kreatywnego myślenia, budowania strategii.

690 ENL Solutions Sp. z o.o. 382865280 6342954906 spółka non profit (sp. z o.o.) 729 191 053 pawel@enlighten.pl Katowice
Al. Bolesława 

Krzywoustego nr 4/1
40-870 Katowice śląskie brak 2019-03-28 2020-09-28

14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej
7. informatyka

Działalność marketingowa: tworzenie stron www, fotografia biznesowa, filmy promocyjne i 

informacyjne, kampanie promocyjne.

691 Food Cooltura sp. z o.o. 381895438 9542799346 spółka non profit (sp. z o.o.) 510 933 139 biuro@bistroficyna.pl Katowice TEATRALNA 12 40-003 Katowice śląskie

 

https://www.facebook.com/

pg/bistroficyna

2018-12-21 2020-06-21 5. gastronomia 6. handel i pozostałe usługi
10. produkcja i przetwórstwo 

żywności

Kuchnia polska z elementami kuchni śląskiej, rynek lokalny, pracownicy okolicznych 

biurowców, uczelni, mieszkańcy; Catering - obsługa imprez od 10 - 3000 osób, rynek 

aglomeracji śląskiej, imprezy masowe; Hurtowa sprzedaż win do HORECA

692 Fundacja "Familia" 367120352 6332236842 fundacja 518 611 862 pawduszynski@gmail.com Jastrzębie-Zdrój  Harcerska 14B 44-335 Jastrzębie-Zdrój śląskie
www.facebook.com/fundacj

afamilia62
2018-12-14 2020-06-14 6. handel i pozostałe usługi Prowadzenie Sklepu Kibica GKS Jastrzębie z gadżetami związanymi z klubem.

693 FUNDACJA "PRZYJACIEL Z SERCEM" 241362564 5732785351 fundacja 604 124 724 fundacja.pzs@gmail.com Częstochowa ORKANA 45/47 m7 42-229 Częstochowa śląskie
http://www.przyjacielzserce

m.pl
2019-04-16 2020-10-16 3. edukacja i kultura

11. pozostała produkcja i 

przemysł
5. gastronomia

Organizacja przyjęć okolicznściowych; catering; działalność produkcyjno-usługowa /kocyki, 

maty, poduszki, choinki/; organizacja imprez firmowych, obozów, wycieczek, pielgrzymek. 

694 FUNDACJA "WSPÓLNYM SZLAKIEM" 369460112 5472193836 fundacja 606 329 194 fundacja@wspolnymszlakiem.pl Bielsko-Biała
Aleja Armii Krajowej 

220
43-316 Bielsko-Biała śląskie

http://wspolnymszlakiem.pl

/
2019-04-01 2020-10-01 5. gastronomia

Fundacja Wspólnym Szlakiem ma na celu stworzenie miejsc pracy oraz przestrzeni do rozwoju 

dla osób z różnymi dysfunkcjami-Klubokawiarnia Perspektywa oraz różne spotkania np. w 

stadninie koni, warsztaty fotograficzne, zbiórki środków itp.

695 FUNDACJA AKADEMIA PASJI I ROZWOJU 382833540 5472211178 fundacja 793 393 933 m_kanik@poczta.onet.pl Bielsko-Biała Wzgórze 19 43-300 Bielsko-Biała śląskie  - 2019-04-15 2020-10-15
14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej
3. edukacja i kultura

12. rekreacja, turystyka i 

zakwaterowanie

Fundacji Akademia Pasji i Rozwoju prowadzi zajęcia muzyczne, artystyczne dla dzieci, 

młodzieży i osób dorosłych. Jest to miejsce i przestrzeń do odkrywania nowych talentów, 

rozwijania pasji w obszarze muzyki i sztuki. 

696 Fundacja Beauty Inside 382524260 2220914766 fundacja 503 311 774 piotrowska945@gmail.com Mysłowice Armii Krajowej 22 B 41-400 Mysłowice śląskie brak 2019-02-26 2020-08-25 18. zdrowie i uroda
Prowadzenie saloniku kosmetycznego z usługami mobilnej kosmetyczki ze szczególnym 

ukierunkowaniem na osoby niepełnosprawne i starsze.

697 Fundacja Centrum Inicjatyw Lokalnych 360163766 6492301560 fundacja 695 549 929 abucki@cil.org.pl Zawiercie  Senatorska 14 42-400 Zawiercie śląskie brak 2017-07-28 2020-02-23
14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej
Działalność szkoleniowa, w tym w zakresie technologii informatycznych IT.

698 FUNDACJA CENTRUM TERAPII I ROZWOJU SKARB 365986538 6351840378 fundacja 883 060 677 wspolnyskarb@gmail.com Mikołów WYZWOLENIA 27 43-190 Mikołów śląskie www.fundacjaskarb.pl 2018-06-01 2019-11-30 18. zdrowie i uroda 3. edukacja i kultura
Fundacja świadczy specjalistyczne usługi terapeutyczne: terapię ręki, terapię integracji 

sensorycznej, terapię logopedyczną, kinezyterapię  oraz EEG Biofeedback; szkolenia. 

699 FUNDACJA EUROPA HOUSE 243620020 6462934510 fundacja 609 133 451 patrykszczygiel@o2.pl Tychy BAŁUCKIEGO 1/43 43-100 Tychy śląskie www.europahouse.pl 2018-05-28 2019-10-27 3. edukacja i kultura
14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej
6. handel i pozostałe usługi

Promocja i prowadzenie działań na rzecz integracji międzynarodowej (ekonomicznej, 

kulturowej, naukowej i politycznej), w szczególności państw UE. Organizowanie eventów, 

kongresów, szkoleń, doradztwa oraz innych form integracji.

700 FUNDACJA FAZA 382501418 5472210546 fundacja 604 190 300 ala@fundacjafaza.pl Bielsko-Biała Barlickiego 11 43-300 Bielsko-Biała śląskie  - 2019-03-13 2020-09-13 6. handel i pozostałe usługi

Fundacja opiera swą działalność na prowadzeniu sklepu charytatywnego. Sprzedaż obejmuje 

asortyment: ubrania, buty, torebki, biżuteria, zabawki, płyty, książki, małe ADG i RTV oraz 

artykuły domowe. Rzeczy te pozyskiwane są od darczyńców.

701 FUNDACJA HERBATEKA 367927876 6381825567 fundacja 600 254 266 fundacja.herbateka@gmail.com Wisła Wielka HODOWCÓW 7 43-243 Pszczyna śląskie www.herbateka.pl 2018-06-01 2019-11-30 5. gastronomia 3. edukacja i kultura
Fundacja świadczy usługi gastronomiczne, animuje społeczność lokalną. Organizuje 

przedsięwzięcia kulturalne oraz szkolenia.  

702 FUNDACJA INSPIRACJA 241898158 9492172986 fundacja 796 913 746 fundacjainspiracja@gmail.com Częstochowa ALEJA WOLNOŚCI 10 42-217 Częstochowa śląskie http://fundacjainspiracja.pl/ 2019-04-01 2020-10-01 5. gastronomia Catering, obsługa szkoleń i konferencji.

703 FUNDACJA JÓZEFA BRODY 382020245 5482711913 fundacja 781 961 948 info@fundacjabrody.pl Cieszyn Skrajna 7D 43-400 Cieszyn śląskie
http://www.fundacjabrody.

pl/
2019-04-05 2020-10-05 3. edukacja i kultura

14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej

Fundacja szuka i uczy szacunku do korzeni, samego siebie i do różnorodności. Realizujemy: 

warsztaty z rękodzieła, śpiewu białym głosem, organizację koncertów, działania teatralne, 

archiwizację, wspieranie kultury i sztuki, głównie ludowej.
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704 Fundacja Jurajski Artefakt 366345066 6492307686 fundacja 531 994 481 jurajskiartefakt@gmail.com Zawiercie  Piłsudskiego 7 42-400 Zawiercie śląskie brak 2017-08-04 2020-02-29 5. gastronomia Prowadzenie baru, świadczenie usług cateringowych oraz organizacja imprez urodzinowych.

705 Fundacja Kobiety w Rozwoju 382378930 6381836631 fundacja 781 600 517 asasin21@icloud.com Pszczyna Korfantego 53/15 43-200 Pszczyna śląskie brak 2019-02-26 2020-08-25 5. gastronomia
Uruchomienie kawiarni w ramach Fundacji Kobiety w Rozwoju, która zapewni przyszłym 

klientom możliwość spędzenia miło wolnego czasu w przyjaznej atmosferze.

706 Fundacja Leżę i Pracuję 368584846 6342909797 fundacja 501 354 874 majka@lezeipracuje.pl Katowice Kossutha 5B 40-844 Katowice śląskie http://www.lezeipracuje.pl 2018-12-21 2020-06-21
14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej

Leżę i Pracuję to pierwsza agencja, która powstała po to, by dać pracę osobom 

sparaliżowanym. Zatrudnienie w agencji znajdują osoby o najmniejszych możliwościach, 

które pod okiem mentorów uczą się marketingu świadcząc usługi dla klientów.

707
FUNDACJA MAŁEGO I DUŻEGO CZŁOWIEKA 

KOLOROWA
150565527 9492227090 fundacja 510 785 065 mdkolorowa@gmail.com Częstochowa ŁUKASIŃSKIEGO 17/74 42-202 Częstochowa śląskie

https://fundacjakolorowa.c

om/
2019-04-16 2020-10-16 3. edukacja i kultura

Zajęcia i warsztaty dla dzieci i młodzieży, animacje – pakiety; animacja urodzinowa; warsztaty 

tematyczne; wynajem zjeżdżalni, dmuchańcy; wypożyczalnia strojów karnawałowych, 

rękodzieło; opieka nad dziećmi, drobne prace porządkowe.

708 FUNDACJA MÓJ CZAS DLA SENIORA 243429427 6322010059 fundacja 608 107 327 fundacjamojczas@op.pl Jaworzno PIŁSUDSKIEGO 12/8 43-600 Jaworzno śląskie

https://pl-

pl.facebook.com/Mojczasdl

aseniora.imWandyiJozefa/ 

http://www.fundacjamojcza

sdlaseniora.pl/

2018-06-04 2019-12-31 18. zdrowie i uroda 6. handel i pozostałe usługi
Salonik MÓJ CZAS świadczy usługi kosmetyczne, fryzjerskie na miejscu oraz mobilne, w tym 

dowóz klienta do salonu.

709 FUNDACJA OUI SILESIE! 368503121 6462961205 fundacja 662 334 105 ouisilesie@gmail.com Tychy BAŁUCKIEGO 1/43 43-100 Tychy śląskie http://ouisilesie.pl/ 2018-06-04 2019-12-31
14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej
3. edukacja i kultura

Wzmocnienie integracji firm i osób mówiących po francusku na Śląsku. Organizuje 

wydarzenia międzynarodowe, wizyty studyjne, spotkania B2B, kursy językowe, obsługę 

tłumaczeniową, pomaga w wyszukiwaniu klientów i działek pod inwestycje.

710 FUNDACJA PODARUJ RADOŚĆ 380694347 5532553506 fundacja 795 777 961 biuro@podarujradosc.org Czaniec
Kardynała Karola 

Wojtyły 153
43-354 Czaniec śląskie

http://podarujradosc.org/   

https://www.ruah.eu/
2019-03-08 2020-09-08 3. edukacja i kultura

11. pozostała produkcja i 

przemysł

Fundacja Podaruj Radość działa w branży zabawek oraz branży edukacyjnej poprzez przejęcie 

marki Ruah. Nasz produkt to ekskluzywne przytulanki postaci świętych, które mają stać się 

realnymi bohaterami i nauczycielami moralności dzieci. 

711 FUNDACJA POMOCNA 364935958 5771980803 fundacja 600 853 808 fundacja@pomocna.org Myszków CHŁODNA 5 42-300 Myszków śląskie http://pomocna.org/ 2019-03-26 2020-09-26 3. edukacja i kultura
14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej
7. informatyka

Prowadzenie szeregu zajęć odpłatnych pozalekcyjnych dla dzieci w różnym wieku; usługi 

reklamowe i wizerunkowe; strony www, wynajem fotolustra.

712 Fundacja Puk Puk 367989883 6381825834 fundacja 665 620 002 biuro@fundacjapukpuk.pl Wola Wiślana 15 43-225 Wola śląskie www.fundacjapukpuk.pl 2019-02-25 2020-08-24 3. edukacja i kultura
14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej

Prowadzenie działalności społecznej, edukacyjnej, informacyjnej oraz naukowej 

ukierunkowanej na wsparcie rozwoju motorycznego, sensorycznego, emocjonalnego i 

intelektualnego u dzieci oraz osób z różnymi niepełnosprawnościami.

713 FUNDACJA PUNKTUM MONTESSORI 383096664 5482724353 fundacja 660 701 547 fundacja.punktum@gmail.com Cieszyn Majowa 106 43-400 Cieszyn śląskie
http://www.montessori-

punktum.pl/
2019-04-19 2020-10-19 3. edukacja i kultura

14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej
17. usługi socjalne

Fundacja prowadzi działalność edukacyjną i wychowawczą. W ramach pracy edukacyjnej 

działa na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym. 

714
FUNDACJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

SPOŁECZNEJ "BYĆ RAZEM"
240793954 5482544800 fundacja 608 517 144 mariuszandrukiewicz@wp.pl Cieszyn Wałowa 4 43-400 Cieszyn śląskie

http://www.fundacjabycraz

em.pl
2018-12-21 2020-06-21

14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej
5. gastronomia 6. handel i pozostałe usługi

Fundacja zajmuje się wspieraniem org. pozarz. i PES w różnych formach organ.-prawnych. 

Prowadzi w Cieszynie kilka warsztatów produkcyjno-usługowych a także realizuje projekty 

ukierunkowane na aktywizację osób powracających na rynek pracy.

715 Fundacja Społeczno-Rozwojowa NEW TIME 368349565 6462960387 fundacja 501 374 141 stanislawskabeata@wp.pl Tychy Rudolfa Zaręby 7 43-100 Tychy śląskie brak 2019-01-03 2020-07-02 18. zdrowie i uroda 3. edukacja i kultura Świadczenie usług fryzjerskich i kosmetycznych oraz działalność szkoleniowa w tym zakresie.

716 Fundacja Śląska Strefa Inicjatyw 369600228 6312678531 fundacja 663 623 249 stolarnia.miejska@gmail.com Gliwice Zwycięstwa 1 44-100 Gliwice śląskie www.stolarniamiejska.com 2018-06-29 2019-12-28 9. produkcja mebli 2. dom i ogród 3. edukacja i kultura

Warsztat "na godziny" - stanowiska stolarskie do wynajęcia, renowacja mebli, produkcja 

przedmiotów użytku domowego, prowadzenie warsztatów z zakresu stolarki i renowacji 

mebli. 

717
FUNDACJA WSPIERANIA KULTURY SZTUKI I 

EDUKACJI INTEGRACJA
364921040 6381816166 fundacja 572 678 005 sekretariat.integracja@gmail.com

Brzeźce k. 

Pszczyny
Pazurowicka 58 43-200 Pszczyna śląskie

https://web.facebook.com/

przedszkoleprzygoda/
2019-01-25 2020-07-24 3. edukacja i kultura

Prowadzenie Przedszkola Niepublicznego "Przygoda" w Goczałkowicach -Zdrój. Działalność 

edukacyjna i kulturalna. 

718 FUNDACJA ZIELONE MIASTO 366259912 6351840800 fundacja 501 048 806 biuro@zielonemiasto.eu Gostyń
WOJCIECHA 

DRZYMAŁY 2
43-176 Tychy śląskie brak 2018-06-01 2019-11-30 2. dom i ogród

13. rolnictwo, leśnictwo, 

łowiectwo, rybactwo

11. pozostała produkcja i 

przemysł

Fundacja świadczy usługi związane z pielęgnacją, aranżacją i zagospodarowaniem terenów 

zielonych. Projektowanie, zagospodarowanie, pielęgnacja i utrzymanie zieleni.

719
Gabinet Kosmetyki Estetycznej BarbaraBeauty 

spółka z o.o.
367429598 6423202441 spółka non profit (sp. z o.o.) 504 961 027 barkuw@wp.pl Rybnik  T. Kościuszki 24/26 44-200 Rybnik śląskie www.barbarabeauty.pl 2018-12-14 2020-06-14 18. zdrowie i uroda Prowadzenie gabinetu kosmetycznego świadczącego usługi kosmetyczne.

720
INSTYTUT DIETETYKI KLINICZNEJ SPÓŁDZIELNIA 

SOCJALNA
367155014 5472177079 spółdzielnia socjalna 577 700 460 idk.bielsko@gmail.com Bielsko-Biała Warszawska 5/512 43-300 Bielsko-Biała śląskie

http://instytutdietetykiklinic

znej.pl/
2018-05-08 2019-11-06 18. zdrowie i uroda

14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej

Instytut to poradnia żywieniowa i psychologiczna. Oprócz badań diagnostycznych 

wykorzystujących najnowszy sprzęt można skorzystać z konsultacji dietytycznych oraz innych 

usług wspierających. Organizuje kursy i szkolenia.

721 JEMY EKO GOTUJE NON-PROFIT SP. Z O.O. 382443069 6462975242 spółka non profit (sp. z o.o.) 690 453 687 biuro@jemyekogotuje.pl Świerczyniec Rolnicza 9 43-220 Świerczyniec śląskie www.jemyekogotuje.pl 2019-02-20 2020-08-19 5. gastronomia
14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej

Gastronomia i catering dla placówek oświatowych; edukacja w zakresie odżywiania dzieci i 

dorosłych, warsztaty kulinarne dla dzieci, seniorów; spotkania z dietetykiem. 

722 Latający Kogut Non profit Sp. z o.o. 368296774 6372201287 spółka non profit (sp. z o.o.) 508 036 239 m.piaskowski@flexstrip.pl Katowice 1 Maja 53 40-228 Katowice śląskie www.latajacykogut.pl 2019-03-15 2020-09-15
14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej

Usługi najmu trójkołowych pojazdów elektrycznych oraz oferta reklamy na tych pojazdach. 

Oferta skierowana jest do lokali gastronomicznych realizujących procesy dostaw jedzenia na 

wynos. 

723
LUDOWY KLUB SPORTOWY "PASJONAT" W 

DANKOWICACH
001044347 5470171262 stowarzyszenie 693 358 302 amek@bielsko.home.pl Dankowice Sportowa 1 43-331 Dankowice śląskie

http://www.pasjonatdanko

wice.pl/
2019-04-01 2020-10-01

14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej

12. rekreacja, turystyka i 

zakwaterowanie

Ludowy Klub Sportowy Pasjonat działa od 1945 r., główną sekcją klubu jest piłka nożna. 

Zajmuje się szkoleniem oraz udziałem w kwalifikowanych rozgrywkach, jest organizatorem 

wielu imprez piłkarskich.

724 PER ARTE SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA 367518238 5472179807 spółdzielnia socjalna 535 771 432 biuro@perarte.pl Bielsko-Biała 1 Maja 20 43-300 Bielsko-Biała śląskie http://www.perarte.pl/ 2018-04-05 2019-10-04 3. edukacja i kultura
14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej

Per Arte zapewnia profesjonalne nagłośnienie i oświetlenie imprez kulturalnych na zlecenie 

firm, jednostek samorządu terytorialnego i instytucji kultury.

Spółdzielnia obsługuje i organizuje koncerty, eventy i wydarzenia artystyczne.

725 PRACOWNIA TABGA SP. Z O.O. 369620805 6322019563 spółka non profit (sp. z o.o.) 601 054 304 pajonkovski@gmail.com Jaworzno DŁUGA 16 43-603 Jaworzno śląskie betlejem.org 2018-06-04 2019-12-31
11. pozostała produkcja i 

przemysł
6. handel i pozostałe usługi

13. rolnictwo, leśnictwo, 

łowiectwo, rybactwo

Pracownia świadczy usługi w zakresie rękodzieła - produkcja ikon, ceramiki, rzeźby. Ponadto 

zajmuje się pielęgnacją terenów zielonych.

726 RAMLO SP. ZO.O. 369176635 6482786099 spółka non profit (sp. z o.o.) 665 981 182 biuro@ramlo.pl Zabrze Wolności 345/704 41-800 Zabrze śląskie www.ramlo.pl 2018-07-03 2020-01-02
14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej
7. informatyka

Wydruk 3 D, projektowanie, projektowanie stron internetowych, organizacja eventów, 

produkcja filmów z dronów, technologia 360.

727 Serdeczna Agencja Reklamy sp. z o.o. 368313254 6342906014 spółka non profit (sp. z o.o.) 695 471 000 lukasz@panpikto.pl Katowice
OBROŃCÓW 

WESTERPLATTE 26 
40-336 Katowice śląskie

https://pl-

pl.facebook.com/Serdeczna-

Agencja-Reklamy-

295399560929305/

2018-12-20 2020-06-20
14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej

Serdeczna Agencja Reklamy realizuje wydruki cyfrowe wraz z obróbką introligatorską. W 

swojej ofercie ma również usługi foto-video oraz usługi projektowania graficznego. Prowadzi 

sklep internetowy i oferuje własną dostawę. 

728 Smaczne Bistro sp. z.o.o. 366497110 6272749206 spółka non profit (sp. z o.o.) 608 756 226 klapsznitabistro@gmail.com Chorzów Sobieskiego 2 41-500 Chorzów śląskie www.klapsznita.pl 2018-11-06 2020-05-05 5. gastronomia działalność gastronomiczna

729 Spółdzielnia socjalna "Awangarda" 366836864 6492308409 spółdzielnia socjalna 534 047 721 ads71@wp.pl Zawiercie  Zaparkowa 23 42-400 Zawiercie śląskie brak 2017-04-24 2019-10-29 6. handel i pozostałe usługi Działalność wydawnicza.

730 Spółdzielnia socjalna "CMYK" 367762719 6492309366 spółdzielnia socjalna 324 941 319 cmyk@cmyk.com Zawiercie  Zaparkowa 23 42-400 Zawiercie śląskie brak 2017-07-20 2020-02-29 6. handel i pozostałe usługi Usługi reklamy i druku.

731
Spółdzielnia Socjalna "HollCenteRR" Holistyczne 

Centrum Rozwoju Rodziny
367546424 6312671003 spółdzielnia socjalna 514 074 506 biuro@hollcenterr.pl Gliwice Cichociemnych 18 44-100 Gliwice śląskie hollcenterr.pl; red-web.pl 2018-06-29 2019-12-28 3. edukacja i kultura 7. informatyka 5. gastronomia

Kawiarnia, strefa Chillout, Working room, 5 stanowisk komputerowych gamingowych, strefa 

VR i konsole, stół do ping-ponga i gry planszowe. Gabinet profilaktyki i terapii uzależnień w 

cyberprzestrzeni. 

732 Spółdzielnia Socjalna "Honolulu" 243497937 9542747680 spółdzielnia socjalna 32 204 12 53 kontakt@drzwizwanekoniem.pl Katowice WARSZAWSKA 37 40-010 Katowice śląskie
https://www.facebook.com/

DrzwiZwaneKoniem/
2016-09-05 2020-08-18 5. gastronomia

Honolulu od 3 lat prowadzi klubokawiarnię Drzwi Zwane Koniem w centrum Katowic. 

Honolulu zatrudnia 9 osób z niepełnosprawnościami. Na ofertę składa się pomysłowa 

kuchnia i autorska karta napojów. Działalność dopełnia oferta imprezowa. 

733 Spółdzielnia socjalna "Horyzonty Kultury" 365670373 6423197800 spółdzielnia socjalna 880 466 489 sshoryzonty@gmail.com Czernica Wolności 39 44-282 Czernica śląskie
www.facebook.com/pg/hor

yzontykultury
2018-05-31 2019-10-31 3. edukacja i kultura 5. gastronomia

Działalność artystyczna: wystawianie spektakli teatralnych, organizacja imprez, m.in. U rodzin 

dla dzieci, warsztaty kreatywne, imprezy rodzinne, działalność gastronomiczna: prowadzenie 

kawiarni Rothówka w Czernicy

734 Spółdzielnia Socjalna "Mastvita" 243309930 6252448944 spółdzielnia socjalna 507 503 557 kartofelnik.katowice@gmail.com Katowice MIELĘCKIEGO 4 40-013 Katowice śląskie
https://www.facebook.com/

KArTOfelnik/
2016-08-16 2019-05-14 5. gastronomia 6. handel i pozostałe usługi

Istnieje od 2013 r. Działa w 3 branżach: gastronomia, sklep z zdrową żywnością, poligrafia. Cel 

to stwarzanie miejsc pracy dla niepełnosprawnych o bardzo różnym stopniu niepełnospr. Z 

roku na rok powiększa liczbę zatrudnionych niepełnospr.

735
SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "PRACOWNIA 

INSPIRACJI"
364737477 9372682868 spółdzielnia socjalna 695 284 433 biuro@pakujemy.org Bielsko-Biała

Stefanii 

Sempołowskiej 13
43-300 Bielsko-Biała śląskie http://www.pakujemy.org/ 2019-03-29 2020-09-29

14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej

Spół. Socjalna Pracownia Inspiracji zajmuje się zaspokajaniem potrzeb kadrowych i 

usługowych dla przedsiębiorstw i innych podmiotów z różnych branż i sektorów gospodarki 

(outsourcing pracowniczy oraz usługi pakowania i konfekcjonowania).

736 SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "PROSPOŁECZNA" 365180500 6482778846 spółdzielnia socjalna 781 353 030 bistrocytat@gmail.com Zabrze Plac Dworcowy 7 41-800 Zabrze śląskie FB.com/barcytat 2018-06-29 2019-12-28 5. gastronomia 17. usługi socjalne Prowadzenie kawiarni i baru na Dworcu PKP w Zabrzu, usługi opiekuńcze.

737 SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "PRZESTRZEŃ" 367321228 5472178529 spółdzielnia socjalna 720 791 500 biuro@przestrzen.xyz Bielsko-Biała Trakcyjna 2 43-300 Bielsko-Biała śląskie http://www.przestrzen.xyz/ 2018-04-11 2019-10-10 1. budownictwo
14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej

Przestrzeń to grupa pasjonatów z zakresu geodezji, budownictwa i fotografii. Spółdzielnia 

specjalizuje się w wykorzystaniu dronów. Zapewnia kompleksową obsługę realizacji wraz z 

przygotowaniem dokumentacji tech.-bud. oraz kosztorysów.

738 Spółdzielnia socjalna "Reklamy i Druku" 366795444 6252460000 spółdzielnia socjalna 608 049 051 spoldzielnia.reklamy.druku@gmail.com Sosnowiec  Koszelew 20 42-500 Sosnowiec śląskie
www.spoldzielnia-

reklamy.com
2017-05-31 2020-12-13 6. handel i pozostałe usługi Usługi poligraficzne.

739 Spółdzielnia socjalna "S.O.S." 366092926 6423198923 spółdzielnia socjalna 324 300 051 spoldzielniasocjalnasos@o2.pl Lyski Sikorskiego 2 44-295 Lyski śląskie brak 2018-05-31 2019-10-31 15. usługi komunalne 17. usługi socjalne 2. dom i ogród

Usługi porządkowe: pielęgnacja terenów zielonych, ogrzewanie budynków, dbanie o 

czytstość placów i chodników, opieka nad grobami, usługi opiekuńcze: dzienna opieka 

godzinowa nad osobami starszymi, niesamodzielnymi

740 Spółdzielnia socjalna "Z Ikrą" 368121595 6423204090 spółdzielnia socjalna 793 687 666 smazalniazikra@gmail.com Rybnik T. Kościuszki 55A 44-200 Rybnik śląskie www.bistrozikra.pl 2018-05-31 2019-10-31 5. gastronomia
Prowadzenie "Bistro z Ikrą" - domowe obiady, catering, organizacja imprez 

okolicznościowych

741
SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA „WSPARCIE NA 

STARCIE”
243536318 9691609687 spółdzielnia socjalna 530 229 789 spoldzielniasocjalna.toszek@gmail.com Toszek GLIWICKA 15/8 44-180 Toszek śląskie brak 2018-06-04 2019-06-03 15. usługi komunalne

14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej
6. handel i pozostałe usługi

Pielęgnacja terenów zielonych, w tym koszenie traw, karczowanie zarośli, cięcie żywopłotów, 

utrzymanie rabat kwiatowych. Usługi porządkowe, gł. zamiatanie terenów zewnętrznych, 

utrzymanie klatek schodowych, porządkowanie piwnic i strychów.

742
SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA AMONIT JURA SPORT 

KULTURA 
364735811 5771980619 spółdzielnia socjalna 793 932 211 kontakt@amonity.com Żarki LEŚNIOWSKA 107 42-310 Żarki śląskie http://www.amonity.com/ 2019-03-20 2020-09-20

11. pozostała produkcja i 

przemysł

14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej
5. gastronomia

Wypożyczalnia sprzętu budowlano-ogrodowego; działalność fotograficzna; prowadzenie 

kawiarenki; nowoczesna wypożyczalnia sprzętu sportowego; całoroczna wystawa 

skamieniałości i amonitów; Pracownia Rękodzieła Artystycznego.

743 SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA BESKIDEK SMAK 367360613 5532537105 spółdzielnia socjalna 784 084 168 beskideksmak@gmail.com Gilowice Siedlakówka 72 34-322 Gilowice śląskie
http://www.beskideksmak.p

l/
2018-05-25 2019-11-23 5. gastronomia 6. handel i pozostałe usługi

12. rekreacja, turystyka i 

zakwaterowanie

Beskidek Smak prowadzi góralską karczmę w Gilowicach. Organizuje imprezy 

okolicznościowe, przygotowuje pełny catering oraz wypieka doskonałą pizzę. Zajmuje się 

sprzedażą pamiątek i produktów regionalnych, a w okresie letnim prowadzi basen.

744 SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA CZECHO-BEST 367345460 6521736362 spółdzielnia socjalna 733 201 729
spoldzielnia.socjalna@czechowice-

dziedzice.pl

Czechowice-

Dziedzice
Sienkiewicza 8 43-502 Czechowice-Dziedzice śląskie

http://czecho-

best.czechowice-

dziedzice.pl/

2018-05-30 2019-11-28 17. usługi socjalne 18. zdrowie i uroda

Czecho-Best zajmuje się kompleksową opieką nad osobami starszymi, chorymi oraz 

niepełnosprawnymi. Spółdzielnia oprócz usług opiekuńczych świadczy również usługi 

fizjoterapeutyczne, a także prowadzi wypożyczalnię sprzętu medycznego.

745
SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA JASNE, ŻE DOM I 

WNĘTRZE 
364954051 9492209442 spółdzielnia socjalna

798 563 223; 503 

456 781
jasnezedom@gmail.com Częstochowa PIŁSUDSKIEGO 41/43 42-202 Częstochowa śląskie

http://jasnezedom.wixsite.c

om/spoldzielniasocjalna
2019-04-02 2020-10-02 1. budownictwo

14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej
9. produkcja mebli

Roboty rozbiórkowo-przygotowawcze; wykończeniowe, usługi elektryczne; instalacje gazowe; 

remonty; przeprowadzki; sprzątanie; renowacja i sprzedaż mebli; pielęgnacja ogrodów; dozór 

obiektów.

746
SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA KSIĘGOWYCH W 

ZABRZU
360360805 6482772855 spółdzielnia socjalna 791 550 258 biuro@sskk.pl Zabrze GRUNWALDZKA 14c 41-819 Zabrze śląskie www.sskk.pl 2018-05-30 2019-05-30 4. ekonomia

14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej

Prowadzenie księgowości oraz obsługa kadrowo-płacowa spółek kapitałowych oraz 

działalności gospodarczych prowadzonych przez osoby fizyczne.

747 SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA LUMEN-WOMEN 367286696 5472178311 spółdzielnia socjalna 728 310 614 sekretariat@lumen-women.pl Bielsko-Biała
Juliusza Słowackiego 

45
43-300 Bielsko-Biała śląskie

http://www.lumen-

women.pl/
2018-04-27 2019-10-26 18. zdrowie i uroda 6. handel i pozostałe usługi

14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej

Lumen-Women oferuje usługi związane ze zdrowym odżywianiem (konsultacje dietetyczne), 

spędzaniem wolnego czasu i dbałością o kondycję fizyczną. Ponadto organizuje spotkania i 

warsztaty, klub seniora oraz świadczy usługi filmowe.

748 SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA MAJSTER 382574759 5532559532 spółdzielnia socjalna 666 295 291 spoldzielnia.majster@op.pl Gilowice Strażacka 4 34-322 Gilowice śląskie  - 2019-03-08 2020-09-08 1. budownictwo
14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej
6. handel i pozostałe usługi

Spółdzielnia zajmuje się: sprzedażą materiałów i narzędzi budowlanych, kruszyw sypkich i 

opału; usługami naprawczymi oraz mobilnym pogotowiu naprawczym; usługami rolniczymi i 

okołorolniczymi oraz utrzymaniem terenów zielonych.

749 SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA MULTISERVICE 366427858 5771982127 spółdzielnia socjalna spoldzielnia.socjalna2016@gmail.com Myszków PUŁASKIEGO 12 42-300 Myszków śląskie 2019-03-18 2020-09-18
14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej
3. edukacja i kultura 16. usługi ochroniarskie

Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna; wynajem dmuchańców, zjeżdzalni, euro 

bungee; prowadzenie biura rachunkowego, m.in. udzielanie porad prawnych z zakresu prawa 

pracy; usługi ochroniarskie. 
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750 SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA NALEŚNIKARNIA 243616974 6482771502 spółdzielnia socjalna 530 913 713 nalesnikarnia.kamienica@gmail.com Zabrze Wolności 360 41-800 Zabrze śląskie
http://nalesnikarnia-

kamienica.pl
2018-07-03 2020-01-02 5. gastronomia

Mała gastronomia - naleśnikarnia - specjalizacja w produkcji naleśników na słodko i 

wytrawnie oraz inne menu współgrające z naleśnikami. Sprzedaż prowadzona na miejscu, w 

przytulnym lokalu oraz na wynos. Także usługi cateringowe.

751 SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA PARA I PIACH 368181634 5472183370 spółdzielnia socjalna 570 099 799 paraipiach@gmail.com Bielsko-Biała Michałowicza 46/1 43-300 Bielsko-Biała śląskie http://paraipiach.pl/ 2018-04-27 2019-10-26
14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej
6. handel i pozostałe usługi

Para i Piach zajmuje się piaskowaniem drewna i metali, myciem parowym powierzchni 

poziomych i pionowych oraz myciem urządzeń gastronomicznych. Proponujemy również 

czyszczenie poremontowe oraz specjalistyczne mycie bez użycia wody.

752 SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA PAROSTATEK 243330918 5482663864 spółdzielnia socjalna 539 988 992 annafalafalkiewicz@gmail.com Cieszyn Górny Rynek 1 43-400 Cieszyn śląskie http://www.dinksy.com.pl/ 2018-11-23 2020-05-23
14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej
3. edukacja i kultura

Parostatek to dwie marki: 1.Studio ilustratorsko-projektowe Dinksy - projektowanie graficzne 

i komunikacja wizualna. 2. Żywa Architektura-działalność z zakresu architektury krajobrazu, 

wykonywanie rosnących budowli z wierzby energetycznej.

753 SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA PORACTIVE 364923808 5771980795 spółdzielnia socjalna 603 610 683 biuro@poractive.pl Poraj JASNA 21 42-360 Poraj śląskie http://www.poractive.pl/ 2019-03-21 2020-09-21
14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej
2. dom i ogród

11. pozostała produkcja i 

przemysł

Produkty z przetworzonego drewna; usługi porządkowo-remontowo-ogrodnicze; usługi 

związane z pielęgnacją terenów zielonych; prace porządkowe oraz drobne prace remontowe.

754 SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA SEROWA KRAINA 367079690 5532535885 spółdzielnia socjalna 515 216 261 biuro@serowakraina.pl Rajcza Rajcza 237 e 34-370 Rajcza śląskie

https://www.facebook.com/

Serowa-Kraina-

145179416063842/

2018-04-27 2019-10-26
10. produkcja i przetwórstwo 

żywności
6. handel i pozostałe usługi

Serowa Kraina zajmuje się produkcją i sprzedażą serów świeżych oraz wędzonych z mleka 

krowiego. Podmiot oferuje również inne produkty: soki, miód, masło, ciasta, pieczywo itp. 

Ideą spółdzielni jest podtrzymywanie tradycji i rozwój regionu.

755
SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA SPOŁECZNA PALARNIA 

KAWY
368849405 6312676443 spółdzielnia socjalna 793 757 257 robklosowski@gmail.com Gliwice STUDZIENNA 6 44-100 Gliwice śląskie brak 2018-06-04 2019-12-31 5. gastronomia Spółdzielnia zajmuje się paleniem i konfekcją kawy.

756 SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA TRADYCYJNA 368237263 5771983753 spółdzielnia socjalna 509 177 675 mariusz@studiobm.pl Żarki KOZIEGŁOWSKA 1 42-310 Żarki śląskie 2019-04-02 2020-10-02 5. gastronomia
14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej
3. edukacja i kultura

Warsztaty kulinarne dla dzieci i dorosłych; działalność w branży gastronomicznej i 

turystycznej; wytwarzanie lodów rzemieślniczych na bazie naturalnych produktów; usługa 

przewodnika turystycznego. 

757 STOWARZYSZENIE MADE IN SZCZYRK 383135200 9372721002 stowarzyszenie 605 119 573 studio@kamelo.pl Szczyrk Cicha 16 43-370 Szczyrk śląskie  - 2019-05-01 2020-11-01 6. handel i pozostałe usługi 3. edukacja i kultura

Aktywizacja społeczności lokalnej wykorzystująca potencjał miejscowości turystycznej w 

takich dziedzinach jak twórczość, sztuka, kultura, edukacja, rehabilitacja, art.-terapia oraz 

wsparcie podmiotów zajmujących się rękodziełem.

758 STOWARZYSZENIE MIASTO SPORTU 152114970 5732523088 stowarzyszenie 606 233 313 klub@miastosportu.pl Częstochowa DZIERŻONIA 4 42-221 Częstochowa śląskie http://miastosportu.pl/ 2019-04-01 2020-10-01 3. edukacja i kultura
14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej

Rozwijanie różnych form rekreacji; sportu; turystyki; organizacja imprez sportowych, 

turystycznych i krajoznawczych; biegi, rajdy, turnieje; wynajem sprzętu turystycznego.

759
STOWARZYSZENIE PRACOWNIA INICJATYW 

ROZWOJOWYCH
382044429 9542799955 stowarzyszenie 539 342 404

pracownia.inicjatyw.rozwojowych@gmail.

com
Katowice GIERLOTKI 8 40-688 Katowice śląskie

https://aleo.com/pl/firma/st

owarzyszenie-pracownia-

inicjatyw-rozwojowych-

katowice

2019-03-27 2020-09-27 3. edukacja i kultura 4. ekonomia
14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej

Działalność profesjonalizująca podmioty ES i przedsiębiorstwa; szkolenia; doradztwo; 

consulting; biuro rachunkowe; szkolenia z naprawy sprzętu telekomunikacyjnego.

760
Stowarzyszenie Samopomocy Osób 

Niepełnosprawnych "Zabrzanka"
243525131 6482770767 stowarzyszenie 723 335 062 stzabrzanka@gmail.com Zabrze Wolności 360 41-800 Zabrze śląskie brak 2018-06-29 2019-12-28 5. gastronomia Oferta śniadaniowo-obiadowa, stacjonarna i "na wynos". Usługi cateringowe.

761 Zawierciańskie Forum Pracodawców 242769517 6492296273 stowarzyszenie 668 121 094 krzysztof.peron@op.pl Zawiercie  Wierzbowa 16 42-400 Zawiercie śląskie brak 2017-07-28 2020-02-23
14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej
Produkcja, montaż konstrukcji oraz elementów stalowych.

762 ZSS-1 PROFIL Spółdzielnia Socjalna 242650839 6492293866 spółdzielnia socjalna 606 822 568 odliczenia@wp.pl Zawiercie  Żabia 26A 42-400 Zawiercie śląskie brak 2017-03-22 2019-09-28
14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej
Świadczenie usług administracyjnych i porządkowych.

763 Żorska spółdzielnia socjalna "WERWA" 365940513 6511720715 spółdzielnia socjalna
32 4358004 wew. 

32, 662205024
zsps.werwa@gmail.com Żory Bażancia 40 44-240 Żory śląskie www.wspolnapasja.org 2018-05-31 2019-10-31

14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej
15. usługi komunalne 17. usługi socjalne

Leasing pracowniczy osób niepełnosprawnych; usługi porządkowe, zagospodarowanie 

terenów zielonych i leśnych, usługi transportowe w zakresie przewozu osób 

niepełnosprawnych i starszych, usługi opiekuńcze

764 Craft Media Sp. z o.o. 382422914 6612377696 spółka non profit (sp. z o.o.) 608 656 842 Bałtów 7 27-423 Bałtów świętokrzyskie 2019-02-18 2020-08-17
14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej
6. handel i pozostałe usługi

Spółka prowadzi działalność agencji reklamowej oraz usług doradczych, w szczególności w 

obszarze promocji i marketingu (głównie internetowego).

765 ECO-KORYTNICKI Spółka z o.o. 382202590 8661740235 spółka non profit (sp. z o.o.) 690 456 881 mateuszkorytnicki@gmail.com
Kolonia 

Pęcławice
33 28-210 Bogoria świętokrzyskie brak 2019-01-16 2020-07-15 15. usługi komunalne 6. handel i pozostałe usługi 2. dom i ogród

Spółka świadczy usługi sprzątające i utrzymania czystości, odbioru odpadów dla firm, 

podmiotów publicznych oraz klientów indywidualnych oraz handlem detalicznym, 

działalnością kurierską oraz zleceniami z zakresu utrzymania zieleni

766
Fundacja "Fabryka Inicjatyw Społeczno - 

Ekonomicznych"
361394812 6572917926 fundacja beata.spudy@gmail.com Kielce Dewońska 5/12 25-637 Kielce świętokrzyskie

https://www.facebook.com/

Fundacja-Fabryka-Inicjatyw-

Spo%C5%82eczno-

Ekonomicznych-

1689236268032007/

2018-03-20 2019-09-19 3. edukacja i kultura 17. usługi socjalne
12. rekreacja, turystyka i 

zakwaterowanie

Fundacja zajmuje się promocją inicjatyw społecznych, zawodowych i edukacyjnych dla osób 

w każdym wieku, promocją przedsiębiorczości oraz reintegracją i integracją zawodową i 

społeczną osób potrzebujących wsparcia.

767
Fundacja "Fabryka Inicjatyw Społeczno-

Ekonomicznych"
361394812 6572917926 fundacja beata.spudy@gmail.com Kielce Dewońska 5/12 25-637 Kielce świętokrzyskie

https://www.facebook.com/

Fundacja-Fabryka-Inicjatyw-

Spo%C5%82eczno-

Ekonomicznych-

1689236268032007/

2018-03-20 2019-09-19 3. edukacja i kultura 14. usługi socjalne
12. rekreacja, turystyka i 

zakwaterowanie

Fundacja zajmuje się promocją inicjatyw społecznych, zawodowych i edukacyjnych dla osób 

w każdym wieku, promocją przedsiębiorczości oraz reintegracją i integracją zawodową i 

społeczną osób potrzebujących wsparcia.

768 Fundacja "PERFECT WAY" 369850600 8631701420 fundacja Dziewiątle 39A 27-570  Iwaniska świętokrzyskie brak chwilowo 2018-04-19 2019-10-18 6. handel i pozostałe usługi                   
Fundacja prowadzi działalność handlową:  napraw i konserwacja sprzętów, sprzedaż 

bezpośrednia, sprzedaż mebli, artykułów używanych oraz gospodarstwa domowego, usługi.

769 Fundacja "świętokrzyskie Centrum Sportu" 367541993 9591990268 fundacja 883 939 939 Busko-Zdrój
Bohaterów Warszawy 

57A
28-100 Busko-Zdrój świętokrzyskie brak 2017-12-08 2019-06-30 18. zdrowie i uroda 3. edukacja i kultura Usługi sportowe oraz fitness świadczone stacjonarnie i w sposób mobilny.

770 Fundacja na rzecz promocji zdrowia "PULS" 260568549 6572905254 fundacja 41 33 05 312 Kielce Wesoła 19/3 25-305 Kielce świętokrzyskie http://www.fundacjapuls.eu 2018-03-20 2019-09-19 3. edukacja i kultura
12. rekreacja, turystyka i 

zakwaterowanie
6. handel i pozostałe usługi

Fundacja realizuje działania z obszaru edukacji, opieki nad dziećmi, prowadzi inicjatywy 

społeczne, realizuje inicjatywy w obszarze zdrowia. W ramach działalności gospodarczej 

prowadzi sprzedaż książek.

771 Fundacja na rzecz promocji zdrowia "PULS" 260568549 6572905254 fundacja
(41) 330 53 12 ;535 

606 014
Kielce Wesoła 19/3 25-305 Kielce świętokrzyskie

https://www.fundacjapuls.e

u
2018-03-20 2019-09-19 3. edukacja i kultura

12. rekreacja, turystyka i 

zakwaterowanie
6. handel i pozostałe usługi

Fundacja realizuje działania z obszaru edukacji, opieki nad dziećmi, prowadzi inicjatywy 

społeczne, realizuje inicjatywy w obszarze zdrowia. W ramach działalności gospodarczej 

prowadzi sprzedaż książek.

772
Fundacja Promocji Zdrowego Stylu Życia i 

Ekologii "Słoiki Baby Jagi"
368244984 6572932386 fundacja 604 091 298 biuro@sloikibabyjagi.pl Cedzyna 25-900 Kielce świętokrzyskie http://sloikibabyjagi.pl/ 2018-02-20 2019-08-19 6. handel i pozostałe usługi

Fundacja prowadzi działalność handlową: sprzedaż owoców, warzyw, zdrowej żywności oraz 

innych produktów żywnościowych

773 Fundacja Przystań w Naturze 380007861 9592006603 fundacja 502 249 176 info@dziupla.edu.pl Kielce Chodkiewicza 42A 25-128 Kielce świętokrzyskie
https://www.facebook.com/

przedszkoledziupla/
2018-07-01 2019-12-31 3. edukacja i kultura

12. rekreacja, turystyka i 

zakwaterowanie

Fudnacja prowadzi działalność edukacyjną - opiekę nad dziećmi w formie "leśnego 

przedszkola", opiekę dzienną, zajęcia dla dzieci i rodzin

774
Fundacja Rozwoju Osobistego i Sportowego - 

Akademia Sportu Kielce
381954603 9592018026 fundacja 577 812 616 Kielce ul. Piekoszowska 37A 25-723 Kielce świętokrzyskie 2018-12-11 2020-06-10 3. edukacja i kultura

12. rekreacja, turystyka i 

zakwaterowanie

Fundacja prowadzi usługi kształcenia ustawicznego osób dorosłych oraz działalność sportową 

z zakresu sztuk walki. 

775
Innovaspal Ośrodek Profesjonalizacji Kadr Sp. Z 

o.o.
260180087 6612297709 spółka non profit (sp. z o.o.) 41 248 15 55 innovaspal@ostrowiec.biz.pl

Ostrowiec 

Świętokrzyski
Sandomierska 26A 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski świętokrzyskie 2018-10-30 2020-04-29 3. edukacja i kultura

12. rekreacja, turystyka i 

zakwaterowanie

Spółka prowadzi działalność szkoleniową (szkolenia spawalnicze, inne szkolenia zawodowe). 

Prowadzi również hostel oferujacy usługi zakwaterowania i wyżywienia.

776 Spółdzielnia Socjalna "AGAWA" 260680743 6642131020 spółdzielnia socjalna 604 600 312 j.kowalska@interia.eu Starachowice Piastowska 28 27-200 Starachowice świętokrzyskie www.barmlecznymis.pl 2019-04-17 2020-10-16 5. gastronomia
Spółdzielnia Socjalna prowadzi w Starachowicach Bar Mleczny "Miś", oferując posiłki mięsne 

i wegetariańskie, w lokalu w Starachowicach przy ul. Hutniczej 1 oraz z dowozem.

777 Spółdzielnia Socjalna "Kazimierskie Smaki" 368324298 6050072364 spółdzielnia socjalna 791 424 660 kazimierskiesmaki@onet.pl Gorzków 80 28-500 Kazimierza Wielka świętokrzyskie

http://pl-

pl.facebook.com/kazimiersk

iesmaki/

2018-03-01 2019-08-31 5. gastronomia 15. usługi komunalne

Założycielami są: Miasto i Gmina Kazimierza Wielka oraz Parafia p.w. Św. Małgorzaty w 

Gorzkowie. Firma społeczna prowadzi zakład gastronomiczny ze stołówką, przygotowujący 

posiłki dla placówek oświatowych, senioralnych oraz klientów indywidualnych.

778 Spółdzielnia Socjalna "MAXIMUS" 368362695 6090074429 spółdzielnia socjalna 793 071 010 centrumppim@gmail.com Dzierzgów 72 29-135 Radków świętokrzyskie https://mxvolley.pl/ 2017-12-18 2019-06-30 6. handel i pozostałe usługi 18. zdrowie i uroda
Prowadzenie sklepu stacjonarnego oraz internetowego trudniącego się sprzedażą 

suplementów diety i odżywek dla sportowców, osób aktywnych fizycznie.

779 Spółdzielnia Socjalna "Starachowiczanka" 367658956 6642137867 spółdzielnia socjalna 600 349 953 starachowiczanka@gmail.com Starachowice Radomska 21 27-200 Starachowice świętokrzyskie
http://starachowiczanka.sta

rachowice.eu/
2017-08-01 2020-07-31 15. usługi komunalne

14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej

Spółdzielnia socjalna osób prawnych, realizująca usługi z zakresu sprzątania, utrzymania 

terenów zielonych oraz realizacji innych usług komunalnych na terenie miasta Starachowice

780 Spółdzielnia Socjalna Koliber 381427803 6612377087 spółdzielnia socjalna 510 237 289 dominiklisacme@gmail.com
Ostrowiec 

Świętokrzyski
os. Rosochy 82/33 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski świętokrzyskie 2018-12-20 2020-06-19 1. budownictwo 15. usługi komunalne 3. edukacja i kultura Spółdzielnia osób fizycznych, prowadzi usługi remontowe i budowlane oraz usługi sprzątania.

781 Spółdzielnia Socjalna Stacja Biznesu 380607064 9592009903 spółdzielnia socjalna 661 910 771 biuro@stacjabiznesu.pl Kielce Silniczna 15/U2 25-515 Kielce świętokrzyskie 2018-10-23 2020-04-22
14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej
15. usługi komunalne 3. edukacja i kultura

Spółdzielnia prowdzi usługi księgowo-rachunkowe, doradztwo podatkowe i inne, jest agencją 

pracy tymczasowej.

782 Spółdzielnia Socjalna Star 2006 380738300 6642140585 spółdzielnia socjalna 515 074 132 Starachowice Mickiewicza 1A 27-200 Starachowice świętokrzyskie 2018-11-29 2020-04-28 18. zdrowie i uroda
10. produkcja i przetwórstwo 

żywności
6. handel i pozostałe usługi

Spółdzielnia prowadzi związaną z usługami rehablitacyjnymi (gabinet kinezyterapii) oraz 

sprzedaż miodów i produktów pszczelich.

783 Spółdzielnia Socjalna Video-Event 367811553 9591992103 spółdzielnia socjalna 501 432 861 marcin.jedlinski@videoevent.pl Kielce Olszewskiego 6 25-663 Kielce świętokrzyskie http://videoevent.pl/ 2017-09-01 2020-08-31
14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej

12. rekreacja, turystyka i 

zakwaterowanie

Spółdzielnia prowadzi działalność w obszarze związanym z fotografią, produkcją i 

postprodukcją nagrań video, działalność edukacyjną, rozrywkową i rekreacyjną.

784 Stowarzyszenie "Arka Nadziei" 260108032 9591749236 stowarzyszenie 41 34 42 858 arka.nadziei@op.pl Kielce Mickiewicza 1 25-352 Kielce świętokrzyskie www.arkanadziei.pl 2018-09-28 2020-03-27 17. usługi socjalne
11. pozostała produkcja i 

przemysł
6. handel i pozostałe usługi

Stowarzyszenie prowadzi usługi społeczne (schronisko, świetlica) dla osób wykluczonych i 

bezdomnych. Zarządza schroniskiem dla zwierząt, prowadzi działalność handlową (sklep 

zoologiczny), usługową (weterynaria) i produkcyjną (tartak).

785 Stowarzyszenie Jędrzejowska Galeria Na Szlaku 362862008 6562331389 stowarzyszenie 662 362 137 jedrzejowskagalerianaszlaku@gmail.com Jędrzejów ul. Armii Krajowej 9 
  

28-300 
Jędrzejów świętokrzyskie

https://pl-

pl.facebook.com/pages/cate

gory/Non-Governmental-

Organization--NGO-

/J%C4%99drzejowska-

Galeria-na-Szlaku-

1635290996711569/

2019-04-05 2020-10-04 5. gastronomia 3. edukacja i kultura 6. handel i pozostałe usługi
Stowarzyszenie jest przekształconym PES w PS. Prowadzi Kawiarnię o charakterze 

gospoadraczym i działania kultauralno - edukacyjne. 

786 Creative Development Sp. z o.o. 380260710 8771480456 spółka non profit (sp. z o.o.) 502 667 349 violettamak@wp.pl Krotoszyny 32A 13-330 Krotoszyny warmińsko-mazurskie brak 2018-06-28 2019-12-28 9. produkcja mebli 18. zdrowie i uroda 6. handel i pozostałe usługi zakład fryzjerski i kosmetyczny, produkcja mebli, florystyka

787 Eko-Wymiatacze Spółdzielnia Socjalna 281542513 5783113236 spółdzielnia socjalna 797 144 319 ekowymiatacze@wp.pl Elbląg ul. Rawska 16A 82-300 Elbląg warmińsko-mazurskie
www.eko-

wymiatacze.elblag.pl
2018-01-31 2019-07-31 15. usługi komunalne

14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej

sprzątanie wnętrz oraz na zewnątrz, pranie dywanów i tapicerek, opieka nad grobami, 

pielęgnacja terenów zielonych, ekousługi

788 Fabryka Prezentów Sp. z o. o. 369585724 5711717433 spółka non profit (sp. z o.o.) 500 829 489 fabryka_prezentow@o2.pl Działdowo ul. Wyszyńskiego 13/3 13-200 Działdowo warmińsko-mazurskie brak 2018-11-29 2020-05-29 2. dom i ogród 6. handel i pozostałe usługi
11. pozostała produkcja i 

przemysł

Produkcja i sprzedaż artykułów dekoracyjnych i rękodzieł. Produkty dopasowane są do 

różnych wydarzeń oraz imprez okolicznościowych. Usługa obejmuje przygotowanie graweru, 

malowanie na szkle, produkcja figurek gipsowych, metaloplastyka.

789 FUNDACJA EKOAUTONOMIA 368948797 7393906881 fundacja 696 848 034 Olsztyn Pana Tadeusza 10/4 10-461 Olsztyn warmińsko-mazurskie 2018-03-13 2019-10-13 8. motoryzacja 2. dom i ogród
14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej

Fundacja głównie zajmuje się konserwacją i naprawą pojazdów samochodowych, z 

wyłączeniem motocykli oraz niespecjalistycznym sprzątaniem budynków i obiektów 

przemysłowych. 

790 Fundacja Inicjatyw Społecznych 280101971 7393560017 fundacja 609 466 050 sekretariat@fis.org.pl Olsztyn
Grota Roweckiego 

27/47
10-693 Olsztyn warmińsko-mazurskie www.fis.org.pl 2018-02-01 2019-08-01

14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej
3. edukacja i kultura 18. zdrowie i uroda Ratownictwo medyczne; edukacja i szkolenia: Profilaktyka zdrowego trybu życia.

791 Fundacja Jeżyk 369798390 7393912605 fundacja 799 990 909 kontakt@jezyk.org Olsztyn Michała Kajki 3/1 10-546 Olsztyn warmińsko-mazurskie http://jezyki.org 2018-07-18 2018-03-18 7. informatyka 2. dom i ogród 8. motoryzacja
Fundacja działa w obszarach szeroko rozumianej technologii informatycznej. Prowadzitakże 

portal internetowy "otodziałki" innowacyjny serwis ogłoszeń nieruchomości gruntowych.
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792 Fundacja MazuryMedia 360951512 7393873360 fundacja mazurymedia@gmail.com Olsztyn Profesorska 7/19 10-080 Olsztyn warmińsko-mazurskie 2018-07-18 2020-03-18
14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej
6. handel i pozostałe usługi

12. rekreacja, turystyka i 

zakwaterowanie

Produkcja audycji radiowych i telewizyjnych oraz spotów i filmów reklamowych. Prowadzi 

także regionalną telewizję internetową.

793 Fundacja Porcja Dobra 369832230 7441819224 fundacja 533-123-411 brak Iława Ostródzka 52F 14-200 Iława warmińsko-mazurskie brak 2018-06-15 2019-12-15 5. gastronomia 3. edukacja i kultura
prowadzenie punktu gastornomicznego "Warzywnik" - catering zdrowego jedzenia. Podstawą 

kuchni są warzywa i inne produkty pochodzenia roślinnego. 

794 Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap 790338371 8471389272 fundacja 530-839-829 prezes@frrg.pl  Gołdap Plac Zwycięstwa 16 19-500 Gołdap warmińsko-mazurskie www.frrg.pl 2018-05-15 2019-11-15
12. rekreacja, turystyka i 

zakwaterowanie
6. handel i pozostałe usługi Produkcja i sprzedaż gadzetów reklamowych promujących region gołdapski

795 Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur 280024779 7441692752 fundacja 896-487-669 biuro@fundacjawm.pl Iława ul. Gdańska 10/8 14-200 Iława warmińsko-mazurskie www.fundacjawm.pl 2018-01-31 2019-07-31 3. edukacja i kultura
prowadzenie placówek szkolnych i punktów opieki nad dziećmi w formie żłobkowej, 

przedszkolnej

796 Fundacja Secura 368380279 7393903724 fundacja 722 399 979 Olsztyn Dolna 16/48 10-699 Olsztyn warmińsko-mazurskie 2018-02-02 2019-08-02 4. ekonomia Działaność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne 

797 Fundacja Strefa 26 367530593 8481869097 fundacja 667-426-497 biuro@strefa26.pl Ełk Grodzieńska 7 19-300 Ełk warmińsko-mazurskie www.strefa26.pl 2018-05-15 2019-11-15
14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej
6. handel i pozostałe usługi 7. informatyka

Kreowanie wizerunku firmy, przygotowanie materiałów marketingowych, druki 

wielkoformatowe, strony www, fotografia, wirtualne spacery, 

798 Fundacja Szczęśliwy Człowiek BEATUS HOMO 364497381 8481864906 fundacja 609-461-347 edmor65@wp.pl Stare Juchy Mazurska 27C 19-330 Stare Juchy warmińsko-mazurskie - 2018-05-15 2019-11-15 5. gastronomia
Prowadzenie Pierogarni Babci Frani, w której serwowane są różnorodne pierogi oraz inne 

dania z ziemniaków i mięs.  

799 Fundacja TWIN-MED. 369935302 8451991149 stowarzyszenie 506-184-943 twinmed@onet.pl Bystry 13/14 11-500 Giżycko warmińsko-mazurskie twinmed.pl/ 2018-11-26 2018-11-26 18. zdrowie i uroda 16. usługi ochroniarskie

Zapewnienie kompleksowwego zabezpieczenia imprez masowych, plenerowych, militarnych 

i sportowych. W swojej ofercie przedsiębiorstwo posiada również transport medyczny 

(sanitarny) oraz szkolenia z zakresu pierwszej pomocy. 

800 Fundacja Wsparcia Nauki i Biznesu 369886064 8481872225 fundacja 572-222-050 fundacjawnb@gmail.com Ełk
Juliusza Słowackiego 

12/10
19-300 Ełk warmińsko-mazurskie www.fundacjawnb.org.pl 2018-07-31 2020-01-31 3. edukacja i kultura

12. rekreacja, turystyka i 

zakwaterowanie

14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej

Przedsiębiorstwo świadczy usługi: kadrowe, turystyczne, szkoleniowe oraz prowadzi 

warsztaty w obszarze turystyski, krajoznastwa oraz questingum, usługi wynjamu kul Zorbing i 

Bumper Ball wraz z organizacjągier i zabaw zespołowych 

801
Fundacja Wspierania Malarstwa - Oficyna 

Działdowska
369840100 5711717628 fundacja 604 180 645 strzeszewskijerzy54@gmail.com Działdowo ul. .S. Biedrawiny 4/16 13-200 Działdowo warmińsko-mazurskie brak 2018-11-29 2020-05-29 3. edukacja i kultura 6. handel i pozostałe usługi

11. pozostała produkcja i 

przemysł

Produkcja podobrazi dla malarzy artystów, przygotowanie i dostosowanie pracowni 

malarskich o niezbędne akcesoria, prowadzenie warsztatów na temat podobrazi malarskich.

802 Mazurskie Tkaniny Sp. z o. o. 369417613 7451849391 spółka non profit (sp. z o.o.) 883 005 454 mazurskietkaniny@gmail.com Jedwabno ul. Polna 1A/4 12-122 Jedwabno warmińsko-mazurskie brak 2018-09-27 2020-03-27
11. pozostała produkcja i 

przemysł
3. edukacja i kultura 6. handel i pozostałe usługi

Rękodzieło tkackie - produkcja tkanin przy użyciu ręcznych krosien. Warsztaty tkackie, 

ocieplanie wizerunku, realizacje fotograficzne i filmowe. Sprzedaż wyrobów rękodzieła 

tkackiego.

803 Meblolewik Sp. z o. o. 369333224 9840212789 spółka non profit (sp. z o.o.) 500 659 675 mateuszlewikowski199121@interia.pl Zagrzewo 26/18 13-100 Nidzica warmińsko-mazurskie brak 2018-10-03 2020-04-03 9. produkcja mebli
14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej
6. handel i pozostałe usługi

Produkcja mebli kuchennych, mebli biurowych i sklepowych oraz pozostałych wyrobów 

stolarskich i ciesielskich dla budownictwa, naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia 

domowego, usługi transportowe i montaż mebli

804 Naturalna Żywność 365613820 5783122235 spółka non profit (sp. z o.o.) 502-919-020 sklep@naturalnazywnosc.pl Elbląg 1 Maja 14 82-300 Elbląg warmińsko-mazurskie www.naturalnazywnosc.pl 2018-01-31 2019-07-31 6. handel i pozostałe usługi 5. gastronomia 3. edukacja i kultura
prowadzenie sklepu Naturlana Żywność, sprzedaż zdrowych, ekologicznych produktów, 

prowadzenie warsztatów tematycznych

805 Pasłęckie Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie 170384106 5782461917 stowarzyszenie 722-143-303 akademiapaslek@gmail.com Pasłęk Plac Grunwaldzki 8 14-400 Pasłęk warmińsko-mazurskie www.akademiapaslek.pl 2018-04-17 2019-10-16 3. edukacja i kultura
prowadzenie placówki pn. Akademia Młodego Geniusza, punkt opieki nad dziećmi, zajęcia 

rozwijające dla dzieci i młodzieży, korepetycje, urodzinki

806
Piątka Zarządzanie Nieruchomościami 

Społdzielnia Socjalna
281529754 7393862416 spółdzielnia socjalna 896 141 111 biuro@piatka-zn.pl Olsztyn

Plac Kazimierza 

Puławskiego 7/22 lok. 

1

10-515 Olsztyn warmińsko-mazurskie www.piatka-zn.pl 2018-08-03 2020-02-03
12. rekreacja, turystyka i 

zakwaterowanie

14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej
1. budownictwo

Spółdzielnia w swoim działaniu wykorzystuje nowoczesne i niezawodne metody 

usprawniające obsługę nieruchomości – korzysta oprogramowania pozwalającego każdemu 

właścicielowi (poprzez e-kartotekę), sprawdzić saldo swojego lokalu.

807 Piska Spółdzielnia Socjalna "DiaRoz" 281595685 8491586627 spółdzielnia socjalna 660-736-280 pssdiaroz@gmail.com Pisz Dworcowa 4 12-200 Pisz warmińsko-mazurskie
www.facebook.com/barmle

cznydiaroz/?rc=p
2018-05-15 2019-11-15 5. gastronomia 3. edukacja i kultura Prowadzenie baru mlecznego, sklepiku szkolnego oraz usług animacyjnych.

808 Projekt Arche 281577606 8451984310 fundacja 509-055-320 kamil.purlan@wp.pl Wydminy Dworcowa 5/7 11-510 Wydminy warmińsko-mazurskie www.projektarche.pl 2018-05-15 2019-11-15
12. rekreacja, turystyka i 

zakwaterowanie

Czarter w pełni wyposażonego houseboata, który stacjonuje i może pływać po Wielkich 

Jeziorach Mazurskich. 

809
Przedsiębiorstwo Społeczne Spółdzielnia 

Socjalna Lepiej
281606673 8451984557 spółdzielnia socjalna 883-171-339 biuro@pssslepiej.pl Konopki Nowe 10 11-513 Miłki warmińsko-mazurskie www.pssslepiej.pl 2018-05-15 2019-11-15 15. usługi komunalne

14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej

13. rolnictwo, leśnictwo, 

łowiectwo, rybactwo

Przedsiębiorstwo zajmuje się skupem ziół, oraz świadczeniem usług komunalnych. Zajmuje 

się również usługami dla biznesu świadcząc im usługi w formie outsourcingu pracowniczego. 

810 Pyszczek i Syla Sp. z o. o. 369807716 5711717597 spółka non profit (sp. z o.o.) 506 231 242 sis_rybno@op.pl Rybno ul. Łąkowa 5 13-220 Rybno warmińsko-mazurskie brak 2018-11-29 2020-05-29
14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej

12. rekreacja, turystyka i 

zakwaterowanie

Organizacja imprez plenerowych w wykorzystaniem atrakcji, które ma na stanie 

przedsiębiorstwo: walki sumo, wodne kule, dmuchane kule do gry w piłkę nożną oraz walki 

na łuki.

811 Santos Cafe Sp. z o.o. 369555858 5821629049 spółka non profit (sp. z o.o.) kontakt.instytut@gmail.com Braniewo
ul. pl. Józefa 

Piłsudskiego 5
14-500 Braniewo warmińsko-mazurskie brak 2018-04-17 2019-10-16 5. gastronomia prowadzenie kawiarni, sprzedaż ciast i innych wyrobów cukierniczych, kawa, herbata

812 Spółdzielnia Socjalna "Convivo" 369107048 7393908271 spółdzielnia socjalna 798 514 521 wioska.teatralna@gmail.com Węgajty Węgajty 18 11-042 Jonkowo warmińsko-mazurskie 2018-02-26 2019-10-26 5. gastronomia
14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej
3. edukacja i kultura Działaność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych; catering 

813
Spółdzielnia Socjalana Osób Prawnych Olsztyński 

Jakubek 
368183538 7393902848 spółdzielnia socjalna 606 745 735 redamarek0@gmail.com Olsztyn Jacka Kuronia 5 10-165 Olsztyn warmińsko-mazurskie 2018-07-05 2020-03-05 5. gastronomia 6. handel i pozostałe usługi

Wytwarzanie gotowych posiłków i dań; przygotowywanie i dostarczanie żywności dla 

odbiorców zewnętrznych; pozostała usługowa działalność gastronomiczna

814
Spółdzielnia Socjalna 

Od… do…
369508600 7451849468 spółdzielnia socjalna 532 502 561 darekbej7890@wp.pl Szczytno ul. Borowa 6 12-100 Szczytno warmińsko-mazurskie brak 2018-06-28 2019-12-28 1. budownictwo

11. pozostała produkcja i 

przemysł

12. rekreacja, turystyka i 

zakwaterowanie

usługi krawieckie, produkcja i sprzedaż własnych ubrań szytych, w tym prostych strojów 

rycerskich i chłopskich, usługi kosmetyczne, usługi remontowo-budowlane, warsztaty 

krawieckie, warsztaty z łucznictwa, organizacja półkolonii, nauka jazdy konnej, produkcja i 

sprzedaż strzał nawiązujących do średniowiecza

815 Spółdzielnia socjalna "BAROMETR" 36798899 8771479542 spółdzielnia socjalna 509-077-395 lilaban@o2.pl Pacółtowo ul. Na stoku 5 13-300 Pacółtowo warmińsko-mazurskie brak 2018-06-28 2019-12-28
12. rekreacja, turystyka i 

zakwaterowanie

14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej
3. edukacja i kultura

organizacja imprez, nagłaśnianie imprez plenerowych i wewnątrz obiektów, usługi 

reklamowe w formie reklamy dźwiękowej i wizualnej, produkcja filmów reklamowych, relacji 

z wydarzeń, usługi księgowe dla pes

816 Spółdzielnia socjalna "Bulwar" 367085437 7451848227 spółdzielnia socjalna 604-801-551 kreolia@wp.pl Jerutki 81 12-140 Świętajno warmińsko-mazurskie brak 2018-06-28 2019-12-28 5. gastronomia
10. produkcja i przetwórstwo 

żywności
2. dom i ogród

usługi gastronomiczne, porządkowanie i zagospodarowanie terenów zielonych, animacja i 

organizacja szkoleń i warsztatów, oraz działalność rękodzielnicza

817 Spółdzielnia socjalna "ENERCON BIS" 368235985 5711716712 spółdzielnia socjalna 504-605-125 enerconbisdzialdowo@wp.pl Księży Dwór 174 13-200 Działdowo warmińsko-mazurskie brak 2018-06-28 2019-12-28 1. budownictwo
usługi remontowo-budowlane połączone z projektowaniem, kosztorysowaniem, 

kompleksowe stawianie i wykańczanie budynków

818 Spółdzielnia socjalna "Kacze Bagno" 281580590 8771477023 spółdzielnia socjalna 515-822-900 kaczebagno@kaczebagno.pl Kacze Bagno Wybudowanie 4 13-306 Kurzętnik warmińsko-mazurskie www.kaczebagno.pl 2018-01-30 2019-07-30 3. edukacja i kultura
12. rekreacja, turystyka i 

zakwaterowanie

14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej
aniamcja, warsztaty artystyczne, ceraminika

819 Spółdzielnia Socjalna "Nie jesteś sam" 281421057 9840209965 spółdzielnia socjalna 508 959 923 spoldzielnia.nidzica@interia.pl Nidzica ul. Krzywa 8 13-100 Nidzica warmińsko-mazurskie
www.s-socjalna-nie-jestes-

sam-nidzica.manifo.com
2018-06-28 2019-12-28 5. gastronomia

10. produkcja i przetwórstwo 

żywności

14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej
usługi gastronomiczne i cateringowe, przyjęcia okolicznościowe

820 Spółdzielnia Socjalna "SIPAR" 281547433 5711713033 spółdzielnia socjalna 511-908-780 modrzewskasipar2@gmail.com Działdowo ul. M.C.Skłodowskiej 5 13-200 Działdowo warmińsko-mazurskie brak 2018-06-28 2019-12-28
11. pozostała produkcja i 

przemysł
6. handel i pozostałe usługi

produkcja figur i innych artykułów gipsowych, m.in.. Ozdoby gipsowe malowane ręcznie, 

znicze, ozdoby ogrodowe, produkcja wyrobów z mydła

821 Spółdzielnia socjalna "SOLIDNA PIĄTKA" 367828803 8771479507 spółdzielnia socjalna 574-450-690 spoldzielnia.solidnapiatka@gmail.com Kurzętnik ul. Dworcowa 8 13-306 Kurzętnik warmińsko-mazurskie brak 2018-06-28 2019-12-28 2. dom i ogród
14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej
usługi sprzątające, zagospodarowanie i sprzątanie terenów zielonych

822 Spółdzielnia Socjalna Andresound 281564650 7393865260 spółdzielnia socjalna
509 705 927, 505 

151 930
biuro@andersound.pl Olsztyn Żiżki 5/13 10-070 Olsztyn warmińsko-mazurskie http://andersound.pl 2018-07-02 2020-03-02

14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej
6. handel i pozostałe usługi

12. rekreacja, turystyka i 

zakwaterowanie

 Spółdzielnia Socjalna to firma świadcząca usługi związane z nagłośnieniem i kompleksową 

obsługą imprez artystycznych. Obsługujemy zarówno małe imprezy i eventy, jak również duże 

koncerty.

823 Spółdzielnia Socjalna BARKA 281569311 7393865892 spółdzielnia socjalna 784 674 374 reda.pawel@o2.pl Olsztyn Jacka Kuronia 5 10-165 Olsztyn warmińsko-mazurskie www.barka.olsztyn.pl 2018-01-23 2019-09-23 17. usługi socjalne
Prowadzenie Ośrodko Samopomocy osób starszych i niepełnosprawnych, pomoc 

żywnościowa. 

824 Spółdzielnia Socjalna Dobra Ekonomia 281411461 7432023767 spółdzielnia socjalna 502-245-701 biuro@dobraekonomia.pl Bartoszyce ul. Limanowskiego 14 11-200 Bartoszyce warmińsko-mazurskie www.dobraekonomia.pl 2018-10-04 2020-03-04
12. rekreacja, turystyka i 

zakwaterowanie
3. edukacja i kultura

12. rekreacja, turystyka i 

zakwaterowanie

Spółdzielnia Socjalna została założona przez artystów, rzemieślnikó i szkoleniowców. 

Świadczy usługi dla firm, JST, NGO i osób indywidualbych w zakresie pieczenia chleba, 

szkoleń oraz reklamy.

825 Spółdzielnia Socjalna Dobra Siła 281539669 8481861285 spółdzielnia socjalna 602-621-662 piotr.omalecki@gmail.com Stare Juchy Jeziorna 10 19-330 Stare Juchy warmińsko-mazurskie www.dobrasila.pl 2018-05-15 2019-11-15
12. rekreacja, turystyka i 

zakwaterowanie
3. edukacja i kultura

Prowadzenie Ośrodka Szkoleniowo-wypoczynkowego a w nim organizacja szkoleń, akademii 

młodego lidera, zielonej szkoły, półkolonii, zimowisk, weekendów integracyjnych, wynajem 

sali i noclegów.  

826 Spółdzielnia Socjalna Dom i Ogród 380078996 5711717752 spółdzielnia socjalna 797 229 429
domiogrodspoldzielniasocjalna@gmail.co

m
Działdowo ul. Gminna 6 13-200 Działdowo warmińsko-mazurskie brak 2018-06-28 2019-12-28 2. dom i ogród 1. budownictwo

architektura i projektowanie, wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych, 

zagospodarowanie terenów zieleni, sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, roboty 

budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

827 Spółdzielnia Socjalna ENERCON 281532160 5711712967 spółdzielnia socjalna 607-330-364 enercondzialdowo@wp.pl Działdowo ul. Kajki 25 13-200 Działdowo warmińsko-mazurskie brak 2018-06-28 2019-12-28 1. budownictwo
kompleksowe usługi budowlane:  projektowanie, kosztorysowanie, realizacja inwestycji 

budowlanych 

828 Spółdzielnia Socjalna Herbarium 281558320 8771476911 spółdzielnia socjalna 697-080-469 maciejgorka69@gmail.com Lipinki 13 13-340 Biskupiec warmińsko-mazurskie brak 2018-06-28 2019-12-28 18. zdrowie i uroda
10. produkcja i przetwórstwo 

żywności
6. handel i pozostałe usługi

zbiór i handel ziołami oraz produkcja wyrobów zielarskich. Posiada punkt skupu ziół oraz 

własną suszarnię

829 Spółdzielnia Socjalna HS Prekursor 366781057 8451988928 spółdzielnia socjalna 508-359-956 hsprekursor@wp.pl Wydminy pl. Rynek 1/1 11-500 Wydminy warmińsko-mazurskie www.hsprekursor.pl 2018-05-15 2019-11-15 15. usługi komunalne 17. usługi socjalne
Prowadzenie wielobranżowej działalności z obszaru usług komunalnych, pielęgnacji 

ogrodów, sprzątania oraz usług opiekuńczych

830 Spółdzielnia Socjalna Las Expert 281595662 7412127280 spółdzielnia socjalna 512-704-128 zul.lasexpert.ss@gmail.com Boguchwały 91/2 14-310 Boguchwały warmińsko-mazurskie brak 2018-01-31 2019-07-31
13. rolnictwo, leśnictwo, 

łowiectwo, rybactwo
6. handel i pozostałe usługi działalność w braży leśnictwo

831 Spółdzielnia socjalna Mamamija 369251087 7451849244 spółdzielnia socjalna 698 192 018 biuro.mamamija@o2.pl Niedźwiedzi Kąt 1 12-150 Spychowo warmińsko-mazurskie brak 2018-06-28 2019-12-28 9. produkcja mebli 7. informatyka
14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej

usługi stolarskie, produkcja mebli, usługi związane z nagłośnieniem i nagraniami audio i 

video, usługi związane z tworzeniem stron internetowych, grafiką komputerową oraz z 

reklamą

832
Spółdzielnia Socjalna Mazurskie Morze 

Możliwości
360451005 8491587207 spółdzielnia socjalna 600-275-785 biuro@trzyem.pl 

Grądy 

Podmiejskie
16 12-251 Orzysz warmińsko-mazurskie

www.pl-

pl.facebook.com/spoldzielni

a3M/

2018-05-15 2019-11-15
12. rekreacja, turystyka i 

zakwaterowanie
6. handel i pozostałe usługi

Prowadzenie sklepu internetowego, oferującego unikatowe pamiątki naszych regionalnych 

twórców: wyroby ceramiczne, biżuteria, torby i etui z filcu, smaczne miody, inne. 

Wypożyczalnia sprzętu wodnego 

833 Spółdzielnia Socjalna Multipraca 380902403 5711718131 spółdzielnia socjalna 500 540 294 kuszkowski@wp.pl Iłowo-Osada ul. Jagiellońska 3a 13-214 Iłowo-Osada warmińsko-mazurskie brak 2018-11-29 2020-05-29 6. handel i pozostałe usługi 8. motoryzacja 18. zdrowie i uroda

zakres działalności spółdzielni: mechanika samochodowa, autoelektronika, elektryka, 

wulkanizacja, klimatyzacja; masaże profesjonalne (stacjonarne i mobilne); zabiegi 

pielęgnacyjne dłoni i stóp; usługi reklamowe

834 Spółdzielnia socjalna NEOS 380560291 5821629486 spółdzielnia socjalna brak brak Płoskinia 14-526 Płoskinia warmińsko-mazurskie brak 2018-07-05 2020-03-05 5. gastronomia 15. usługi komunalne 3. edukacja i kultura

Przedsiębiorstwo świadczy usługi gastonomiczne dla szkół podstawowych na terenie gminy 

Płoskinia oraz dla klienta indywidualnego jak również usługi komunalne oraz usługi 

aniamacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży

835 Spółdzielnia Socjalna Obiadek 281591598 8771477098 spółdzielnia socjalna 604-242-617 iw.rozwadowska@gmail.com Mroczno 11 13-324 Grodziczno warmińsko-mazurskie brak 2018-06-28 2019-12-28 5. gastronomia
10. produkcja i przetwórstwo 

żywności

14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej
usługi gastronomiczne, katering

836 Spółdzielnia Socjalna Opoka 360177685 7422249553 spółdzielnia socjalna 733 535 910 dorota.plo@wp.pl Korsze Marii Konopnickiej 28 Korsze warmińsko-mazurskie 2018-02-08 2019-08-08 17. usługi socjalne
Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób 

niepełnosprawnych.

837 Spółdzielnia socjalna Opoka 360177685 7422249553 spółdzielnia socjalna 733-535-910 dorota.plo@wp.pl Korsze Marii Konopnickiej 28 11-430 Korsze warmińsko-mazurskie www.spoldzielniaopoka.pl 2018-09-06 2020-03-31 5. gastronomia 17. usługi socjalne
usługi cateringowe, prowadzenie jadłodajni, pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób 

w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych.

838 Spółdzielnia Socjalna Osób Prawnych "POMOC" 369020376 7451849103 spółdzielnia socjalna 794 557 125 Dźwierzuty
Nowe Kiejkuty 17, 12-

120 Dźwierzuty
12-120 Dźwierzutyy warmińsko-mazurskie 2018-02-08 2019-08-08 18. zdrowie i uroda 3. edukacja i kultura

Działalność fizjoterapeutów: diagnostyka fizjoterapeutyczna, fizykoterapia, hydroterapia, 

masaż leczniczy, terapia ruchowa itp.; pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć 

sportowych i rekreacyjnych;

839 Spółdzielnia Socjalna Prodekor 281604444 5783114709 spółdzielnia socjalna 502-445-428 biuro@prodecor.com.pl
Gronowo 

Elbląskie
ul. Agatowa 17 82-310 Gronowo Elbląskie warmińsko-mazurskie www.prodecor.com.pl 2018-01-31 2019-07-31 9. produkcja mebli

tworzenie projektów z zakresu wnętrz komercyjnych, stoisk i wysp handlowych, lad barowych 

oraz wnętrz mieszkalnych 

840 Spółdzielnia Socjalna Promień 281554947 7451844488 spółdzielnia socjalna 607-628-126 spspromien@wp.pl Popowa Wola 24 12-120 Dźwierzuty warmińsko-mazurskie brak 2018-06-28 2019-12-28 17. usługi socjalne
14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej

Usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne, wynajem oraz pomoc w użytkowaniu sprzętu 

rehabilitacyjnego i medycznego, współdziałanie z zespołem terapeutycznym i medycznym,  

usługi porządkowo-sprzątające
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841 Spółdzielnia socjalna Przyjaciele 368744385 5711716876 spółdzielnia socjalna 506-992-052 przyjacielemalinowo@gmail.com Gródki 29 13-206 Płośnica warmińsko-mazurskie brak 2018-06-28 2019-12-28 3. edukacja i kultura
14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej

Spółdzielnia socjalna "Przyjaciele" zajmuje się animacją czasu wolnego dla dzieci podczas 

wesel, urodzin, festynów itp. Wynajmem i obsługą Fotobudki. Głównym celem Spółdzielni 

jest otworzenie Niepublicznego Punktu Przedszkolnego.

842 Spółdzielnia Socjalna RAZEM 281623683 9840210649 spółdzielnia socjalna 693 907 038
w.pytlak@vp.pl

ochrona@janowo.pl
Janowo ul. Przasnyska 14 13-113 Janowo warmińsko-mazurskie brak 2018-06-28 2019-12-28 15. usługi komunalne 17. usługi socjalne 2. dom i ogród

usługi komunalne, zagospodarowywanie terenów zieleni, pomoc społeczna bez 

zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych.

843 Spółdzielnia Socjalna Słodkie Pyszności 281601026 5711713375 spółdzielnia socjalna 502-321-643 a.switalska@bzm.com.pl Kisiny 31A 13-200 Działdowo warmińsko-mazurskie brak 2018-06-28 2019-12-28 5. gastronomia
10. produkcja i przetwórstwo 

żywności
6. handel i pozostałe usługi produkcja oraz sprzedaż wyrobów cukierniczo-piekarniczych

844 Spółdzielnia Socjalna SMAKI 281543636 7393863373 spółdzielnia socjalna 698 345 509 bz.olsztyn@bankizywnosci.pl Olsztyn Marka Kotańskiego 1 10-165 Olsztyn warmińsko-mazurskie
www.olsztynbankizywnosci.

pl
2018-01-23 2019-09-23 5. gastronomia

Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych; wytwarzanie 

gotowych posiłków i dań; 

845 Spółdzielnia socjalna U mamy 369031523 9840212654 spółdzielnia socjalna 607 839 895 m02081986@o2.pl Natać Wielka 21 13-100 Nidzica warmińsko-mazurskie brak 2018-06-28 2019-12-28 5. gastronomia
10. produkcja i przetwórstwo 

żywności

sprzedaż artykułów spożywczych, posiłków, przekąsek przygotowanych z produktów z 

przyczepy gastronomicznej z tzw. FOOD TRUCK'a, usługi wynjamu sprzętu/wyposażenia: stoły, 

ławy cateringowe, zastawy stołowe, namiot, organizacja imprez okolicznościowych - chrzty, 

komunie, urodziny, imprezy firmowe

846 Spółdzielnia Socjalna Wspólna Idea 369633423 5711717456 spółdzielnia socjalna 695 763 146 wspolna.idea@wp.pl Komorniki 13 13-200 Działdowo warmińsko-mazurskie brak 2018-06-28 2019-12-28 2. dom i ogród
14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej

usługi pielęgnacji zieleni (koszenie trawników, przycinanie drzewek, wynonywanie systemu 

nawadniania itp.), usługi sprzątające, prace porządkowe po remontach, w biurach, 

magazynach, instytucjach i u osób prawnych, sprzątanie pomników

847 Spółdzielnia Socjalna Zwiastun 281413483 7412124784 spółdzielnia socjalna 662-004-291 spoldzielnia.zwiastun@02.pl Szyldak ul. Gdańska 12/2 14-106 Szyldak warmińsko-mazurskie
www.spoldzielniazwiastun.p

l
2018-01-31 2019-07-31 17. usługi socjalne usługi opiekuńcze

848 Spółdzielnia Socjlana Negocjator 361137535 9492200748 spółdzielnia socjalna p.stobniak@gmail.com Liksajny Liksajny 16 14-140 Miłomłyn warmińsko-mazurskie brak 2018-03-31 2019-09-30 6. handel i pozostałe usługi 18. zdrowie i uroda konfekcjonowanie i sprzedaż produktów przetwórstwa sezonowego

849 Stowarzyszenie Babska Wyspa 367987855 6772423809 stowarzyszenie 601-677-601 babskawyspa-elblag@wp.pl Elbląg Płk. Dąbka 140/2-3 82-300 Elbląg warmińsko-mazurskie www.babskawyspa.pl 2018-07-31 2020-01-31 18. zdrowie i uroda 3. edukacja i kultura
14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej

Przedsiębiorstwo zajmuje się promowaniem i wspieraniem edukacji w zakresie odżywiania i 

aktywnego stylu życia. Przedsiębiorstwo oferuje zajęcia z jogi, gimnastyki, zajęć tanecznych, 

kursy z numerologii, astrologii, koncerty mis tybetańskich

850 Stowarzyszenie Braniewski Instytut Rozwoju 363033290 5821626967 stowarzyszenie 799-262-202 kontakt.instytut@gmail.com Braniewo ul. Kwiatowa 21 14-500 Braniewo warmińsko-mazurskie www.instytutrozwoju.eu 2018-01-31 2019-07-31 5. gastronomia
14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej
3. edukacja i kultura

prowadzenie kawiarni Santos Cafe, aktywizacja obywatelska, społeczna i zawodowa 

młodzieży oraz dorosłych

851
Stowarzyszenie Harcerski Ruch Ochrony 

Środowiska im. Świętego Franciszka z Asyżu
790294283 8491411187 stowarzyszenie 604-292-997 biegnacy-wilk@post.pl Ściborki 6 19-520 Banie Mazurskie warmińsko-mazurskie www.hros.pl 2018-05-15 2019-11-15

12. rekreacja, turystyka i 

zakwaterowanie
3. edukacja i kultura 1. budownictwo

Prowadzenie osady edukacyjnej w Republice Ściborskiej. Tworzenie nowych muzeów i 

obiektów edukacyjnych.

852 Stowarzyszenie Inspiratornia 100872263 7282745618 stowarzyszenie 504-067-978 inspiratornia@mail.com Elbląg 1 Maja 33/8 82-300 Elbląg warmińsko-mazurskie www.wszystkogra.pl 2018-05-01 2019-12-01 3. edukacja i kultura
12. rekreacja, turystyka i 

zakwaterowanie

14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej

animacja wolnego czasu (urodzinki tematyczne, imprezy okolicznościowe), edukacja oraz 

tworzenie filmów oraz filmów reklamowych

853 Stowarzyszenie Łyńskie Centrum Rozwoju AŁNA 281501543 9840210164 stowarzyszenie 887339911 lcralna@gmail.com Łyna 25B 13-100 Nidzica warmińsko-mazurskie brak 2018-06-28 2019-12-28
12. rekreacja, turystyka i 

zakwaterowanie

11. pozostała produkcja i 

przemysł

produkcja soków z owoców i warzyw,  wyrobów ciastkarskich, sprzedaż pamiątek i wyrobów 

artystycznych, działalność organizatorów turystyki, produkcja napojów bezalkoholowych, 

wód mineralnych i butelkowanych, wyrobów kosmetycznych i toaletowych

854 Stowarzyszenie Monument 280090345 7431911721 stowarzyszenie Bartoszyce Krasickiego 4 11-200 Bartoszyce warmińsko-mazurskie 2018-07-09 2020-03-09 9. produkcja mebli produkcja mebli

855
Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Inicjatyw 

Kulturalnych 
380017351 5711716362 stowarzyszenie 509 916 234 klosek5@onet.eu Działdowo ul. Sportowa 2C 13-200 Działdowo warmińsko-mazurskie brak 2018-06-28 2019-12-28 1. budownictwo 3. edukacja i kultura

14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej

usługi budowlane, wynajem maszyn i urządzeń budowlanych, działalność wesołych 

miasteczek i parków rozrywki, wystawianie przedstawień artystycznych, produkcja filmów, 

nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych, organizacja 

targów, wystaw i kongresów, zagospodarowanie terenów zieleni

856 Stowarzyszenie NOVO Capoeira Ełk 280287705 8481799824 stowarzyszenie 792-238-292 tomasz.gabrus@gmail.com Ełk Okulickiego 6/27 19-300 Ełk warmińsko-mazurskie
http://www.abada-

capoeira.elk.pl/
2018-07-31 2020-01-31 3. edukacja i kultura 2. dom i ogród

Przedsiębiorstwo prowadzi warsztat kreatywności - otwartą przestrzeń dla ludzi lubiących 

majsterkować, tworzyć, projektować i pracować w grupie. W swojej ofercie posiadają usługi 

stolarskie, krawieckie, drukarskie.

857
Stowarzyszenie Przyjaciół  Elbląga i Okolic Art-

Kreatywni
363004590 5783118848 stowarzyszenie 790-530-969 art-kratywni@wp.pl Elbląg Wiejska 18 82-300 Elbląg warmińsko-mazurskie www.artkreatywni.pl 2018-01-31 2019-07-31 3. edukacja i kultura

14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej
edukacja, zdrowie i opieka społeczna, kultura i historia regionu

858 Stowarzyszenie Sportowe Pasje 280393531 8481820820 stowarzyszenie 735-017-771 sportowepasje@gmail.com Straduny
Tadeusza Kościuszki 

27C
19-300 Ełk warmińsko-mazurskie www.sportowepasje.boo.pl 2018-05-15 2019-11-15

12. rekreacja, turystyka i 

zakwaterowanie

Działalność usługowa i eventowa, organizacja imprez plenerowych, imprez sportowych, 

szkoleń żeglarskich i motorowodnych, obozów, wynajem sprzętu turystycznego (kajaki, 

żaglówki).Usługi zimowania, konserwacji i serwis sprzętu wodnego.

859 Stowarzyszenie Wystarczy Jedeń Uśmiech 281524521 5783112834 stowarzyszenie 534-443-668 wystarczy1usmiech@wp.pl Elbląg ul. Leopolda Staffa 10 82-300 Elbląg warmińsko-mazurskie www.kuldomek.elblag.biz.pl 2018-06-01 2019-12-30 3. edukacja i kultura
12. rekreacja, turystyka i 

zakwaterowanie

14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej

prowadzenie placówki pn. Kuldomek, oferta skierowana do dzieci; organizacja imprez 

okolicznościowych, urodzin, opieka doraźna

860 Stowarzyszenie Żytkiejmska Struga 280268926 8471564605 stowarzyszenie 512-233-035 zyt.struga@gmail.com Żytkiejmy
Marii Konopnickiej 

6/10
19-504 Dubeninki warmińsko-mazurskie www.zytkiejmy.org.pl 2018-05-15 2019-11-15 5. gastronomia 3. edukacja i kultura

Prowadzenie działalności cateringowej, dostarczanie posiłków do klientów, prowadzenie 

eventów opartych o lokalne zasoby przyrodnicze i historyczne.

861 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci oddział w Morągu 519572855 7411884808 stowarzyszenie 89-757-63-60 tpdmorag@wp.pl Morąg ul. Plac Jana Pawła II 1 14-300 Morąg warmińsko-mazurskie www.tpdmorag.org.pl 2018-01-31 2019-07-31
11. pozostała produkcja i 

przemysł
6. handel i pozostałe usługi

przedsiebiorstwo prowadzeni szwalnię, w której produkowane są torby, poduszki, zabawki, 

“dziabągi” i inne drobne artykuły dziecięce, wyposażenia domów oraz artykuły dekoracyjne

862 Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna APROPO'S 2803214253 7393696047 spółdzielnia socjalna 668 393 905 apropos.olsztyn@o2.pl Olsztyn Francisza Barcza 40/18 10-685 Olsztyn warmińsko-mazurskie www.andersound.pl 2018-01-24 2019-09-24 3. edukacja i kultura
Artystyczna i literacka działalność twórcza; działalność wspomagająca wystawianie 

przedstawień artystycznych; działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;

863 Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna G-URAL 281454884 7393857591 spółdzielnia socjalna 796 918 156 gural-elk@o2.pl Tomaszkowo Tomaszkowo 368 11-034 Tomaszkowo warmińsko-mazurskie www.g-ural.pl 2018-01-23 2019-09-23 8. motoryzacja 6. handel i pozostałe usługi
14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej
Warsztat i komis motocyklowy; przewozy okolicznościowe; 

864 Wielobranżwoa Spółdzielnia Socjalna WiZuS 281439560 5783111042 spółdzielnia socjalna 556-110-085 biuro@wizus.pl Elbląg Stawidłowa 12 82-300 Elbląg warmińsko-mazurskie www.wizus.pl 2018-01-31 2019-07-31 8. motoryzacja
14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej
serwis samochodów, silników pozaburtowych, tłumaczenia, poligrafia specjalna

865 ZHP Chorągiew Warmińsko-Mazurska 280175461 7393591437 stowarzyszenie 895-277-850 warminkomazurska@zhp.pl Elbląg  Portowa 2 82-300 Elbląg warmińsko-mazurskie www.wm.zhp.pl  2018-01-30 2019-07-30
12. rekreacja, turystyka i 

zakwaterowanie
3. edukacja i kultura

14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej

prowadzenie Ośrodka "Bryza" jako ośrodka życia żeglarskiego oraz bazy sportowo-

rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży

866 AllThings Home Sp. z o.o. 367841086 7792467963 spółka non profit (sp. z o.o.) 600 913 392 studio@allthingshome.pl Poznań
ul. Głogowska 161 

Lokal S-3
60-126 Poznań wielkopolskie www.allthings-home.com 2018-06-27 2019-12-26

14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej
1. budownictwo 2. dom i ogród

Usługi projektowe: architektoniczne, ogólnobud. proj. wnętrz oraz proj i kształt. terenów 

zieleni. Tworzymy koncepcje zagosp. przestrzeni i ich opracowania projektowe oraz 

zajmujemy się pośrednictwem i wsparciem sprzedaży – showroom.

867 Beatit Sp. z o.o. 367406806 7811948400 spółka non profit (sp. z o.o.) 691 941 725 INFO@BEATIT.TV Poznań ul. Kościańska 41 60-112 Poznań wielkopolskie www.BEATIT.TV  2018-06-27 2019-12-26 3. edukacja i kultura

Prowadzenie działalności edukacyjnej i marketingowej – wiodącą działalnością są usługi 

związane z nauką gry na instrumentach perkusyjnych – zajęcia indywidualne i grupowe. 

Świadczymy również usługi marketingowe i produkcji audiowizualnej.

868 Biadała Mushrooms Sp. z o.o. 365960770 6222798065 spółka non profit (sp. z o.o.) 661 920 669 biuro@biadala.com.pl Rąbczyn Rąbczyn 74 63-440 Raszków wielkopolskie www.biadala.com.pl 2018-06-28 2019-12-27
14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej
6. handel i pozostałe usługi

10. produkcja i przetwórstwo 

żywności

Spółka non profit świadczy usługi pakowania grzybów shiitake i boczniaków w pojemniki 

detaliczne. Zatrudnia osoby, które były długotrwale bezrobotne. Ponadto popularyzuje idee 

związane ze zdrowym stylem życia

869 Brajl Punkt Sp. z o.o. 365163417 7811931977 spółka non profit (sp. z o.o.) 780 070 575 kontakt@brajlpunkt.pl Poznań ul. Mickiewicza 30 60-836 Poznań wielkopolskie http://brajlpunkt.pl/ 2019-01-15 2020-07-14
14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej
3. edukacja i kultura 7. informatyka

Spółka zajmuje się prowadzeniem szkoleń specjalistycznych dla osób niewidomych i 

słabowidzących. Wspomaga administrację, tłumacząc pisma z brajla na j. polski i odwrotnie. 

Drukuje w brajlu.

870 Brat-Bud Sp. z o.o. 367733250 6060101475 spółka non profit (sp. z o.o.) 604 606 849 biuro.brat-bud@wp.pl Oborniki ul. Czarnkowska 155 64-600 Oborniki wielkopolskie brak 2018-06-27 2019-12-26 1. budownictwo

Spółka zajmuje się świadczeniem usług brukarskich, a także świadczymy usługi 

ogólnobudowlane i usługi związane z czyszczeniem kostki brukowej. Usługi mają charakter 

kompleksowy od doradztwa do całościowej realizacji. 

871 Fragola Sp. z o.o. 365962615 6211819763 spółka non profit (sp. z o.o.) 881 968 143 biuro@cofragola.pl Krotoszyn Targowa 9 63-700 Krotoszyn wielkopolskie www.cofragola.pl 2018-07-06 2020-01-05 2. dom i ogród 6. handel i pozostałe usługi

Spółka non-profit prowadzi Centrum Ogrodnicze FRAGOLA. Oferuje profesjonalne doradztwo 

oraz bogaty wybór nasion, roślin, narzędzi ogrodniczych czy środków ochrony roślin. Fragola 

prowadzi działalność na rzecz propagowania idei ekologii i ochrony środowiska.

872 Fundacja Abba Pater 364789623 6182153326 fundacja 514 758 821 Kalisz Obozowa 18 62-800 Kalisz wielkopolskie http://www.abbapater.pl/ 2018-07-12 2020-01-11
14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej
3. edukacja i kultura

Fundacja prowadzi studio nagraniowe oraz graficzno-informatyczne. Pracują tu osoby, które 

dotychczas były długotrwale bezrobotne.

873 Fundacja Akademia Zmysłów 364343130 6172209226 fundacja 510 114 890 Jarocin Przemysłowa 3 63-200 Jarocin wielkopolskie 2018-07-12 2020-01-11
14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej
3. edukacja i kultura

Fundacja Akademia Zmysłów świadczy usługi edukacyjne na rzecz szkoły Akademia Dobrej 

Edukacji. Są to przede wszystkim konsultacje edukacyjne i terapeutyczne, lektorat językowy, 

popołudniowe warsztaty edukacyjne, organizowanie zajęć w czasie ferii i wakacji letnich. 

Akademia Zmysłów wynajmuje także sale, w tym salkę rehabilitacyjną, szkole Akademia 

Dobrej Edukacji

874 Fundacja Biura Rachunkowego FIK 364181494 6182151801 fundacja 881 626 724 kontakt@e-fik.com.pl Kalisz Niecała 1 62-800 Kalisz wielkopolskie www.e-fik.com.pl 2018-07-20 2020-01-19
14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej
3. edukacja i kultura

Fundacja świadczy usługi w zakresie prowadzenia księgowości organizacjom pozarządowym, 

bezpłatnego doradztwa księgowego oraz pomocy przy rejestracji działalności gospodarczej a 

także usługi szkoleniowe.

875 FUNDACJA CATCH UP 381904568 7661999234 fundacja 606 912 714 fundacja.catch.up@gmail.com Wągrowiec ul. Janowiecka 8 62-100 Wągrowiec wielkopolskie http://www.catch-up.pl/ 2018-12-11 2020-06-10
14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej
3. edukacja i kultura 9. produkcja mebli

Fundacja Catch Up świadczy specjalistyczne usługi biurowe, związane z przygotowywaniem 

dokumentów oraz zajmuje się organizacją szkoleń. Kolejnym kierunkiem rozwojowym 

Fundacji jest renowacja mebli, jak również produkcja drapaków dla kotów.

876
FUNDACJA CENTRUM AKTYWNOŚCI 

OBYWATELSKIEJ
30055571100000 7642564400 fundacja 501 017 723

cao@onet.eu

kajakok@onet.pl
Szydłowo ul. Krańcowa 2 64-930 Szydłowo wielkopolskie http://www.rarus.eu/ 2018-06-29 2019-12-28

12. rekreacja, turystyka i 

zakwaterowanie
15. usługi komunalne

Przy Fundacji działa PS „KAYAK OK” zajmujące się pielęgnacją terenów zielonych, 

wypożyczaniem kajaków oraz organizacją spływów na rzekach Północnej Wlkp. i Pomorza 

obsługiwanych przez wykwalifikowanych instruktorów turystyki kajakowej.

877 Fundacja DAMDAM 369213141 7831770595 fundacja 796 537 572 Poznań ul. Niezłomnych 2 61-894 Poznań wielkopolskie brak 2018-06-27 2019-12-26 3. edukacja i kultura

Fundacja świadczy usługi  w zakresie obsługi imprez muzycznych i artystycznych, polegającej 

przede wszystkim na obsłudze osobowej wydarzeń, usługach wynajmu sprzętu 

nagłośnieniowego i oświetl. oraz usługach z zakresu reklamy i marketingu

878 Fundacja Działamy Razem 365653179 5140342648 fundacja 533 207 749 brak Ostrzeszów Grunwaldzka 9 63-500 Ostzreszów wielkopolskie

https://www.facebook.com/

Bar-Familijny-

612682728921394/

2018-07-12 2020-01-11
14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej
5. gastronomia

Fundacja prowadzi w Ostrzeszowie Bar Familijny. Oferuje smaczne domowe obiady, 

organizowanie imprez okolicznościowych oraz catering. W maże Familijnym pracują osoby, 

które przez długi czas pozostawały bez zatrudnienia.

879
FUNDACJA EDUKACJI I ROZWOJU CENTRUM 

WSZECHŚWIATA
36657077400000 7632133578 fundacja 790 799 290

fundacjacentrumwszechswiata@gmail.co

m
Rosko

ul. Powstańców Wlkp. 

39
64-730 Wieleń wielkopolskie

http://fundacjacentrumwsz

echswiata.pl/
2018-06-29 2019-12-28 3. edukacja i kultura

12. rekreacja, turystyka i 

zakwaterowanie

Fundacja działa na rzecz dzieci i młodzieży oferując naukę biegłego czytania, organizując 

urodziny z eksperymentami, półkolonie, a także pobudzając młodzież do aktywności poprzez 

samodzielne tworzenie projektów społecznych.

880 Fundacja Grupa Recykling 364315782 6080110655 fundacja 667 429 619 jopek-recykling@wp.pl Fabianów Przemysłowa 12 63-330 Dobrzyca wielkopolskie http://jopek-recykling.pl/ 2018-07-12 2020-01-11 15. usługi komunalne
14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej

Fundacja działa w obszarze szeroko rozumianego recyklingu. Zajmuje się odzyskiem 

surowców z materiałów segregowanych czy segregowaniem surowca mieszanego. 

Zatrudnienie znajdują tu osoby w trudnej sytuacji życiowej, przede wszystkim bezrobotne.

881 FUNDACJA IM. JANA BANACHA 36684239100000 7642678747 fundacja biuro@farmawita.pl Kruszewo ul. Szkolna 4 64-850 Kruszewo wielkopolskie www.farmawita.pl 2018-06-29 2019-12-28
14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej
2. dom i ogród

Filarem aktywności Fundacji jest dystrybucja i sprzedaż zdrowej, ekologicznej i świeżej 

żywności pochodzącej od lokalnych producentów. Odbywa się to w ramach Klubu 

Zakupowego „Lokalne -Ulubione - Bezpieczne”.

882
FUNDACJA LABORATORIUM SZTUKI I 

DZIEDZICTWA INSPEKT
366837094 7842504012 fundacja 519 731 322 kontakt@inspekt.org.pl LEDNOGÓRA 18J 62-261 LEDNOGÓRA wielkopolskie brak 2018-07-19 2020-01-18 3. edukacja i kultura 2. dom i ogród

14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej
Fundacja prowadzi działalność głównie w zakresie edukacji
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883 FUNDACJA NOWY HORYZONT 30052751900000 7642560253 fundacja
nowy.horyzont@op.pl

ogrodnicykrajobrazu@onet.pl 
Piła ul. O. M. Kolbego 20/5 64-920 Piła wielkopolskie

http://www.ogrodnicykrajo

brazu.rarus.eu/
2018-06-29 2019-12-28 2. dom i ogród 15. usługi komunalne

PS "Ogrodnicy Krajobrazu" to przedsiębiorstwo społeczne działające w ramach Fundacji 

oferuje pielęgnację terenów zielonych, prace porządkowe oraz sprzątanie budynków, placów 

budowy, przestrzeni miejskich czy grobów.

884
FUNDACJA OŚRODEK BADAWCZO-EDUKACYJNY 

W ZIELONOWIE
36821553400000 7632136708 fundacja stowarzyszeniezielonomi@interia.pl Zielonowo Zielonowo 43 64-730 Wieleń wielkopolskie

http://www.zielonomi-

obez.org/
2018-07-27 2020-01-26 3. edukacja i kultura

12. rekreacja, turystyka i 

zakwaterowanie

Fundacja zajmuje się działalnością badawczo-edukacyjną w zakresie ochrony przyrody i 

zrównoważonego stylu życia. Prowadzi "Siedlisko Zielono Mi" oferując pobyty wraz z 

programem silvoterapii (terapii lasem) i edukacji ekologicznej.

885 Fundacja Pomysł na jutro 365653044 6211819272 fundacja 603 369 479 fundacjapomyslnajutro@gmail.com Zduny Rynek 1 63-760 Zduny wielkopolskie

https://www.facebook.com/

Kawiarnia-RETRO-

1261942437176683/

2018-07-12 2020-01-11 6. handel i pozostałe usługi 5. gastronomia

Fundacja POMYSŁ NA JUTRO to przedsiębiorstwo społeczne, którego celem są działania na 

rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy, 

zagrożonych zwolnieniem oraz niepełnosprawnych. Fundacja działa również w zakresie 

pomocy społecznej. Fundacja, jak również Kawiarnia „RETRO" ma siedzibę w ratuszu.

886 Fundacja Proyourself 367338884 6972335524 fundacja 881 928 961 fundacjaproyourself@gmail.com Leszno Sułkowskiego 46 64-100 Leszno wielkopolskie
https://www.facebook.com/

FundacjaProYourself
2018-07-23 2020-01-22

14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej

Świadczenie kompleksowych i profesjonalnych usług w zakresie fotografii, produkcji i 

rejestracji audio/wideo. Wspieranie i szkolenie, doradztwo z zakresu marketingu.

887 FUNDACJA REGION RAZEM 363576196 7891758646 fundacja - regionrazem@gmail.com WRZEŚNIA Kaliska  34/1 62-300 WRZEŚNIA wielkopolskie www.regionrazem.pl 2018-07-19 2020-01-18 3. edukacja i kultura

Działanie na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, podtrzymywania tradycji 

narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i 

kulturowej wspieranie porządku i bezpieczeństwa publicznego

888 FUNDACJA REHA+ 363660985 6671767915 fundacja 505 620 448 fundacjarehaplus@gmail.com SŁUPCA Piastów 2 62-400 SŁUPCA wielkopolskie http://fundacjarehaplus.pl 2018-09-07 2020-03-06
14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej
17. usługi socjalne 18. zdrowie i uroda

FUNDACJA PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ W OBSZARZE WYPOŻYCZANIA SPRZĘTU 

REHABILITACYJNEGO ORAZ DZIAŁALNOŚĆ W SFERZE ZADAŃ POŻYTKU PUBLICZNEGO, SZCZ. W 

OBSZARZE REINTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ

889 Fundacja Rozwoju i Wspierania  Rolnictwa 367231442 6080112298 fundacja 573 102 201 info@friwr.pl Pleszew Zachodnia 3 63-300 Pleszew wielkopolskie http://www.friwr.pl/ 2018-07-12 2020-01-11
14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej
6. handel i pozostałe usługi

13. rolnictwo, leśnictwo, 

łowiectwo, rybactwo

Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich. 

Poprawa konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarki rolnej i zwiększenie rentowności 

gospodarstw rolnych.

890 Fundacja Rozwoju Północnej Wielkopolski 38133674000000 7642694054 fundacja 501 017 723 Szydłowo ul. Krańcowa 2 64-930 Szydłowo wielkopolskie brak 2018-10-02 2020-04-01 15. usługi komunalne 2. dom i ogród
Przedsiębiorstwo społeczne świadczące usługi sprzątające i porządkowe oraz pielęgnacji 

terenów zielonych.

891 FUNDACJA SOWELO 381361412 7642694120 fundacja 729 606 416
biuro@sowelo.net.pl

sklep@eco-india.pl
Piła ul. Różana Droga 1a 64-920 Piła wielkopolskie

http://www.sowelo.net.pl/

http://www.eco-india.pl/
2019-02-01 2020-07-31 6. handel i pozostałe usługi

PS „Eco-India” działające przy Fundacji zajmuje się internetową sprzedażą hurtową i 

detaliczną oferując hinduską naturalną żywność, naturalne suplementy i kosmetyki oraz 

akcesoria odzieżowe, takie jak jedwabne szale indyjskie.

892 Fundacja Supersprawni 365691205 9721267465 fundacja 666 128 569 biuro@supersprawni.pl Poznań ul. Jasna Rola 36D/15 61-607 Poznań wielkopolskie https://supersprawni.pl/ 2019-02-27 2020-08-26 3. edukacja i kultura 18. zdrowie i uroda

Fundacja prowadzi żłobek integracyjny i niepubliczne przedszkole dla dzieci z 

niepełnosprawnością oraz usługi rehabilitacyjne dla dzieci z wadami rozwojowymi (prowadzi 

Centrum Rehabilitacji). Świadczy też usługi w zakresie integracji sensorycznej i 

neurologopedii.

893 Fundacja Szansa 365630400 6222797189 fundacja 605 923 444 fundacjaszansaostrow@wp.pl
Ostrów 

Wielkopolski
Klasztorna 11c/10 63-400 Ostrów Wielkopolski wielkopolskie 2018-07-12 2020-01-11

14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej
2. dom i ogród 15. usługi komunalne

Fundacja świadczy usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni. „Szansa” oferuje 

również specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych. Współpracuj z 

lokalnymi partnerami w zakresie kształtowania regionalnych programów gospodarczych i 

polityki

894 Fundacja z Sercem 300454973 7772950395 fundacja 666 716 088 Puszczykowo ul. Wczasowa 8a 62-040 Puszcykowo wielkopolskie www.fundacjazsercem.org 2018-07-02 2020-01-01 3. edukacja i kultura 5. gastronomia
Fundacja świdczy usługi z zakresu organizowania imprez, cateringu, kultury, sztuki, sportu i 

rekreacji.

895 FUNDACJA ZŁOTOWIANKA 30087595300000 7671656524 fundacja
519 723 793

512 977 766
kontakt@fundacjazlotowianka.pl Złotów ul. Widokowa 1 77-400 Złotów wielkopolskie

http://www.fundacjazlotowi

anka.pl/

www.zlotowiankahelp.pl

2018-06-29 2019-12-28 3. edukacja i kultura 6. handel i pozostałe usługi 17. usługi socjalne

Fundacja zajmuje się produkcją i sprzedażą MobileRów - trójkołowych rowerów dla osób z 

niepełnosprawnościami, prowadzeniem sklepiku internetowego z fundacyjnymi gadżetami 

oraz portalu pomocowego zlotowiankahelp.pl.

896 Jarocińska Spółdzielna Socjalna 302624103 6172204565 spółdzielnia socjalna 531 271 205 biuro.jss@wp.pl Jarocin  T. Kościuszki 30 63-200 Jarocin wielkopolskie

https://www.facebook.com/

%C5%BB%C5%82obek-

Rockersik-

820857798093963/

2018-07-09 2020-01-08
14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej
17. usługi socjalne 15. usługi komunalne

Jarocińska Spółdzielnia Socjalna to spółdzielnia osób prawnych założona przez Powiat 

Jarociński i Stowarzyszenie Rodziców i Terapeutów na rzecz Osób Niepełnosprawnych 

„Opus”. Spółdzielnia świadczy: usługi utrzymania zieleni, odśnieżanie na terenach osiedli, 

wspólnot mieszkaniowych oraz terenach prywatnych. Utrzymanie czystości budynków osiedli 

i wspólnot oraz terenów przyległych do nich. Usługi kurierskie na terenie gminy i powiatu.  

Prace remontowo-budowlane realizowane dla spółdzielni mieszkaniowej. Prowadzi żłobek 

Rokersik.

897
Jarocińskie Cenrtum Monitoringu Wizyjnego Sp. 

z o.o.
368193235 6172212174 spółka non profit (sp. z o.o.) 602 348 235 Jarocin Podchorążych 2A 63-200 Jarocin wielkopolskie

https://www.facebook.com/

pg/Jarocińskie-Centrum-

Monitoringu-Wizyjnego-

217716855466019/about/?r

ef=page_internal

2018-06-28 2019-12-27
14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej

Jarocińskie Centrum Monitoringu Wizyjnego działa w branży ochrony mienia. Spółka 

wyspecjalizowała się w monitoringu wizyjnym obiektów. Monitoring wizyjny polega na 

odbieraniu, rejestrowaniu i reagowaniu przez operatora monitoringu na sygnały pochodzące 

z monitoringu.

898 KONIŃSKA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA SPEKTRUM 302664195 6652993651 spółdzielnia socjalna 63 233 00 23 biuro.kss.spektrum@wp.pl KONIN
 Powstańców 

Wielkopolskich 14
62-510 KONIN wielkopolskie

www.spektrum.spoldzielnie.

org
2018-07-19 2020-01-18 3. edukacja i kultura

Prowadzenie przedszkola z oddziałem dla dzieci z autyzmem PINOKIO - działalność 

edukacyjno-terapeutyczna oraz sale zabaw - działalność opiekuńczo-animacyjna dla dzieci. 

Usł. terapeutyczne dla osób i innych podmiotów

899 MANUFAKTURA DOBRYCH USŁUG SP. Z O. O. 36268382000000 7642670390 spółka non profit (sp. z o.o.)
669 500 131

 607 060 521
m.d.u.produkcja@gmail.com Piła ul. Dąbrowskiego 8D 64-920 Piła wielkopolskie www.manufaktura.pila.pl 2018-06-29 2019-12-28 6. handel i pozostałe usługi

11. pozostała produkcja i 

przemysł

Spółka działa w branży krawieckiej świadcząc usługi projektowania i wykonania haftu 

maszynowego, zajmując się produkcją eko-toreb i plecako-worków, jak również obrusów i 

pościeli dla branży hotelarskiej i gastronomicznej.

900 Media i Komunikacja Sp. z o.o. 366363414 6222800537 spółka non profit (sp. z o.o.) 62 501 21 21 biuro@mediaikomunikacja.pl
Ostrów 

Wielkopolski
W.Majakowskiego 4 63-400 Ostrów Wielkopolski wielkopolskie www.mediaikomunikacja.pl 2018-07-06 2020-01-05

14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej
7. informatyka 17. usługi socjalne

Spółka non profit oferuje szeroki wachlarz usług związanych z promocją – pisanie artykułów 

prasowych, informacyjnych, tworzenie spotów reklamowych (także przy użyciu drona), 

fotografię. Ponadto wykonuje płytki z informacjami zakodowanymi w postaci kodu QR. Kody 

te umieszczane są na nagrobkach czy elewacjach zabytkowych budynków. W Spółce 

zatrudnienie znajdują osoby zagrożone wykluczeniem społecznym

901 Murobet Sp. z o.o. 366635893 6222802275 spółka non profit (sp. z o.o.) 781 405 404 murobet@op.pl
Ostrów 

Wielkopolski
Kamienna 6 63-400 Ostrów Wielkopolski wielkopolskie 2018-07-12 2020-01-11 1. budownictwo

14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej

MUROBET to spółka non profit. Świadczy usługi w zakresie wykonywania posadzek 

betonowych, ocieplania budynków, prac remontowo-budowlanych czy brukarskich. 

MUROBET działa w obszarze ochrony dóbr sztuki, kultury i tradycji, prowadzi też działalność 

charytatywną

902 Na Kościuszki Sp. z o.o 367729320 6222805888 spółka non profit (sp. z o.o.) 881 672 838
Ostrów 

Wielkopolski
Kościuszki 20 63-400 Ostrów Wielkopolski wielkopolskie

https://www.facebook.com/

nakosciuszki/
2018-07-12 2020-01-11 5. gastronomia

Na Kościuszki to lokal gastronomiczny prowadzony przez spółkę non-profit. Lokal oferuje 

smaczne dania restauracyjne oraz zawsze świeże 14 dniowe piwo z ze specjalnych beczek. Na 

Kościuszki to miejsce gdzie można przyjść posłuchać muzyki na żywo,  obejrzeć transmisje 

sportowe lub spędzić miły wieczór przy zabawie karaoke.

903 Optiserwis sp. z o.o. 366299716 9721269814 spółka non profit (sp. z o.o.) 618 220 248 Poznań
os. St. Batorego 

79c/U2
60-687 Poznań wielkopolskie brak 2018-06-30 2019-12-29

14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej
2. dom i ogród 1. budownictwo

Przedsiębiorstwo społ. OPTISERWIS to kompleksowe usługi sprzątające dla wspólnot 

mieszkaniowych i firm. Świadczy usługi pielęgnacji terenów zielonych. W zakresie naszych 

usług są również drobne prace remontowe dla szerokiego grona klientów

904 SALEOUT sp. z o.o. 365674402 5242811319 spółka non profit (sp. z o.o.) 796 575 848 prezes@saleout.org Poznań
ul. Dąbrowskiego 

75/70
60-523 Poznań wielkopolskie brak 2018-10-05 2020-04-04

14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej
6. handel i pozostałe usługi

Spółka SALEOUT zajmuje się wspeiraniem podmiotów zewnętrznych poprzez oddelegowanie 

do ich struktur doświadczonych, przeszkolonych i wykwalifikowanych sprzedawców

905
SOMPOLEŃSKA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA NASZA 

PRZYSZŁOŚĆ
364530687 6653002390 spółdzielnia socjalna 506 051 114 spoldzielnia@naszaprzyszlosc.com SOMPOLNO Brzozowa 5a 62-610 SOMPOLNO wielkopolskie www.naszaprzyszlosc.com 2018-07-19 2020-01-18 2. dom i ogród 15. usługi komunalne 17. usługi socjalne

Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni działalność 

pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach

906 Spółdzielna Socjalna Zmysły 364793027 6172209373 spółdzielnia socjalna 627 471 119 biuro.filmowa@gmail.com Jarocin Gołebia 1 63-200 Jarocin wielkopolskie www.kawiarnia-filmowa.pl 2018-07-04 2020-01-03 5. gastronomia 17. usługi socjalne 18. zdrowie i uroda

Kawiarnia Filmowa to nowe miejsce na mapie kulinarno-kulturalnej Jarocina. Jej wnętrza 

wypełnia zapach kawy, wypieków i pysznych dań przygotowywanych z naturalnych 

składników. W Kawiarni Filmowej można nie tylko dobrze zjeść, ale także poczuć wyjątkową 

atmosferę kina.

907 Spółdzielnia Socjalna "Rydzynianka" 364145920 6972322817 spółdzielnia socjalna 721 298 035 rydzynianka.gastronomia@gmail.com Rydzyna
ul. Konstytucji 3 Maja 

25
64-130 Rydzyba wielkopolskie

www.facebook.com/rydzyni

anka/ 2018-11-23 2020-05-22 5. gastronomia

Spółdzielnia Socjalna Rydzynianka powstała 07.04.2016 roku jako spółdzielnia socjalna osób 

fizycznych. Główny profil działalności spółdzielni to usługi gastronomiczne świadczone w 

lokalu stacjonarnym w Rydzynie oraz prowadzony catering. 

908 Spółdzielnia Socjalna "Wspólny Stół" 360693406 7822579886 spółdzielnia socjalna 61 415 27 18 info@wspolnystol.org Poznań
ul. Św. Wincentego 

6/9
61-003 Poznań wielkopolskie http://www.wspolnystol.org 2018-08-07 2020-02-06 5. gastronomia

"Wspólny Stół" to restauracja prowadzona od 2015 roku na poznańskiej Śródce. Łączy różne 

środowiska wokół idei włączenia społecznego, świadcząc usługi z zakresu: organizacji spotkań 

prywatnych, biznesowych, cateringów i eventów.

909 SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA AKTYW 360449008 6652996744 spółdzielnia socjalna 663 610 399 biuro@aktyw.spoldzielnie.org STARE MIASTO Olchowa 3F 62-571 STARE MIASTO wielkopolskie www.aktyw.spoldzielnie.org 2018-07-19 2020-01-18 6. handel i pozostałe usługi Spółdzielnia oferująca usługi pralnicze.

910 SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA AKTYWNI 302657864 6652993579 spółdzielnia socjalna 889 279 921 spoldzielnia.aktywni@wp.pl KOŁO Toruńska 239/241 62-600 KOŁO wielkopolskie
www.aktywni.spoldzielnie.o

rg
2018-07-19 2020-01-18

14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej
3. edukacja i kultura

Spółdzielnia socjalna prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług pakowania, 

utrzymania terenów zielonych oraz sprzątania. Prowadzi także przedszkole

911 SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA ALE SMACZNIE 364724463 6662114697 spółdzielnia socjalna 798 548 032 biuro@spoldzielniadabie.pl DĄBIE 3 maja 6 62-660 DĄBIE wielkopolskie www.spoldzielniadabie.pl 2018-07-19 2020-01-18 5. gastronomia 15. usługi komunalne
Spółdzielnia socjalna wykonuje zadania sfery użyteczności publicznej, w tym usł. komunalne 

oraz cateringowe 

912 Spółdzielnia Socjalna Blisko Was 302582669 7811889577 spółdzielnia socjalna 733 203 009 bliskowas@poczta.pl
Tarnowo 

Podgórne
ul. 23 Października 19 62-080 Tarnowo Podgórne wielkopolskie 2018-06-27 2019-12-26

14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej
2. dom i ogród 8. motoryzacja

Pralnia wodna, usługowe pranie odzieży, pościeli itp.  Myjnia samochodowa, sprzątanie 

wnętrz pojazdów, usługi detailingowe. Sprzątanie budynków biurowych, wspólnot 

mieszkaniowych i innych.

913 SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA BLUES HOSTEL 302669117 6652993680 spółdzielnia socjalna 511 177 499 blueshostel@gmail.com KONIN 3 maja 1/3 62-500 KONIN wielkopolskie http://blueshostel.pl 2018-08-01 2020-01-31
12. rekreacja, turystyka i 

zakwaterowanie
USŁUGI HOTELARSKIE

914 Spółdzielnia Socjalna Bon Appetit 367760666 6981846419 spółdzielnia socjalna 516 943 061 Oborzyska Stare Betkowska 8 64-000 Nowy Lubosz wielkopolskie

https://www.facebook.com/

Bon-Appetit-Catering-

1805072656489745/

2018-07-06 2020-01-05 5. gastronomia
14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej

Spółdzielnia prowadzi działalność gastronomiczną. Organizuje imprezy okolicznościowe, 

catering, organizuje uroczystości rodzinne, zapewnia kompleksową obsługę kuchmistrzowską 

i kelnerską. Przygotowuje posiłki dla szkół i przedszkoli.

915 SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA BREI MAR 36049386000000 6070081455 spółdzielnia socjalna
728 812 013

728812021
breimar@wp.pl Margońska Wieś Margońska Wieś 19  64-830 Margonin wielkopolskie www.brei-mar.pl 2018-06-29 2019-12-28 1. budownictwo 2. dom i ogród

Spółdzielnia oferuje usługi związane z wykańczaniem mieszkań i domów, w tym m.in.: 

docieplanie budynków, tynkarstwo elewacyjne, gipsowanie, malowanie, podwieszanie 

sufitów, glazurnictwo, montaż drzwi i okien, stawianie ścianek działowych.

916
SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA CENTRUM ZABAW 

PRZYGODA
36830342200000 7642683257 spółdzielnia socjalna 721 479 084 centrumprzygoda@interia.pl Wysoka  ul. Plac Wolności 1 89-320  Wysoka wielkopolskie

http://centrumzabawprzygo

da.pl/
2018-06-29 2019-12-28 6. handel i pozostałe usługi

W ofercie Centrum znajdują się: warsztaty tematyczne, przyjęcia urodzinowe, sala zabaw 

wraz z mini kawiarnią, animacje u klienta podczas eventów i uroczystości rodzinnych czy 

baliki i zabawy taneczne.

917 SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA CERAMIK 36859075200000 6070086079 spółdzielnia socjalna 506 363 160 Margonin ul. Kościelna 9  64-830 Margonin wielkopolskie www.spoldzielniaceramik.pl 2018-06-29 2019-12-28 1. budownictwo 2. dom i ogród
Oferta Spółdzielni obejmuje: druk i haftowanie na produktach reklamowych, zdobienie 

ceramiki, pielęgnacją zieleni oraz usługi remontowo-budowlane.

918 Spółdzielnia Socjalna CIT 368176461 7861709376 spółdzielnia socjalna 691 551 994 citspoldzielnia@gmail.com
Środa 

Wielkopolska

ul. Ignacego 

Daszyńskiego 5
63-000 Środa Wlk. wielkopolskie

https://pl-

pl.facebook.com/citsroda/ 2018-06-14 2019-12-13 3. edukacja i kultura 6. handel i pozostałe usługi
12. rekreacja, turystyka i 

zakwaterowanie

Prowadzimy Centrum Inf. Turyst. w Środzie Wlkp, galerię, Powiat. Archiwum Fotogr, agencję 

reklamową i eventową. Ofertę kierujemy do gmin, powiatu średzkiego i do klientów indyw. 

Realizujemy proj. dofinansowane ze środków MKiDN.

919 SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA COŚ ZDROWEGO 368801114 6653011012 spółdzielnia socjalna 534 212 061 KONIN Przemysłowa 118 a 62-510 KONIN wielkopolskie
www.catering.spoldzielnie.o

rg
2018-07-19 2020-01-18 5. gastronomia

Dostarczanie cateringu z dietetyczną żywnością oraz organizowanie cateringu na imprezy 

okolicznościowe

920 SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA DOBRY ADRES 302543362 6671765170 spółdzielnia socjalna 782 008 019 spoldzielnia.da@wp.pl SŁUPCA Batorego 1 62-400 SŁUPCA wielkopolskie
www.spoldzielniadobryadre

s.pl
2018-07-19 2020-01-18 5. gastronomia 6. handel i pozostałe usługi

Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering) sprzedaż 

hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego

921 SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA DOGONIĆ RADOŚĆ 36593324600000 7642675111 spółdzielnia socjalna 691 048 546 dogonicradosc@wp.pl Piła ul. Orla 39 64-920 Piła wielkopolskie
http://www.dogonicradosc.

cba.pl/
2018-06-29 2019-12-28 2. dom i ogród 3. edukacja i kultura 6. handel i pozostałe usługi

Spółdzielnia prowadzi hotel dla zwierząt „HAU HAUS” oferując dodatkowo usługi 

groomerskie. Prowadzi również dogoterapię, zajęcia edukacyjne dla szkół i przedszkoli, 

szkolenia psów, a także pomaga w przygotowaniu psów do wystaw.

922 SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA DZIAŁAJMY RAZEM 36838014400000 7632136938 spółdzielnia socjalna 795 928 338 dzialajmy-razem1234@wp.pl Krzyż Wlkp. ul. Poznańska 35A 64-761 Krzyż Wlkp. wielkopolskie
http://dzialajmyrazem.info.

pl/
2018-06-29 2019-12-28 1. budownictwo 2. dom i ogród

Filarem Spółdzielni są usługi utrzymania i pielęgnacji terenów zielonych, ale również zajmuje 

się sprzątaniem terenów zewnętrznych, pracami porządkowymi wew. budynków, remontami 

na zew. i wew., jak również świadczy usługi „złotej rączki”.
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923 SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA DZIEŃ I NOC 36809376900000 7642682192 spółdzielnia socjalna 602 297 920 dzien.pila@wp.pl Piła ul. Dąbrowskiego 8 64-920 Piła wielkopolskie www.dzieninoc.pila.pl 2018-06-29 2019-12-28
14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej
5. gastronomia 6. handel i pozostałe usługi

Działalność Spółdzielni opiera się na prowadzeniu płatnego parkingu strzeżonego na 120 

pojazdów przy ul. Dąbrowskiego 8 w Pile oraz sprzedaży soków wyciskanych ze świeżych 

owoców i warzyw wraz z przekąskami na ciepło.

924 Spółdzielnia Socjalna Ecoss 302333653 6961876794 spółdzielnia socjalna 531 390 309 biuro@ecoss.spoldzielnie.org Krobia Miejsko-Górecka 25 63-840 Krobia wielkopolskie
http://www.ecoss.spoldziel

nie.org
2018-07-04 2020-01-03

14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej
1. budownictwo 15. usługi komunalne

Usługi z zakresu budowy dróg i autostrad, a także usługi komunalne. Spółdzielnia prowadzi 

także warsztat krawiecko - rękodzielniczy.

925 SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA EKO DŹWIERSZNO 36756608800000 7642680626 spółdzielnia socjalna 609 200 914 Łobżenica Dźwierszno Małe 56 89-310 Łobżenica wielkopolskie
http://www.ekodzwierszno.

pl/
2018-06-29 2019-12-28 5. gastronomia

10. produkcja i przetwórstwo 

żywności

Spółdzielnia dystrybuuje i sprzedaje żywność ekologiczną przy współpracy z lokalną Spn.s. 

Świt Dobry, świadczy usługi cateringowe, organizuje przyjęcia plenerowe prowadząc mobilne 

„mini-bary”, a także wykonuje usługi pielęgnacji zieleni.

926 SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA ELPIDIA 368712540 6653010679 spółdzielnia socjalna 530 833 004 pastorkonin@autograf.pl KONIN PL. Górnika 4 62-510 KONIN wielkopolskie
www.elpidia.spoldzielnie.or

g
2018-07-19 2020-01-18 1. budownictwo Spółdzielnia zatrudniająca osoby bezdomne i uzależnione. Oferuje usługi budowlane

927 SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA FINEZJA 365332765 6653003627 spółdzielnia socjalna 883 955 858 kontakt@finezja.konin.pl KONIN  Błaszaka 2B 62-510 KONIN wielkopolskie www.finezja.konin.pl 2018-07-19 2020-01-18 5. gastronomia
10. produkcja i przetwórstwo 

żywności

Wytwarzanie gotowych posiłków i dań produkcja soków z owoców i warzyw 

przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering)

928 Spółdzielnia Socjalna Furia 360315472 7773244127 spółdzielnia socjalna 697 717 291 biuro@spoldzielnia-furia.pl TULCE ul. NARCYZOWA, nr 7 63-004 Tulce wielkopolskie www.spoldzielnia-furia.pl 2018-07-03 2020-01-02
11. pozostała produkcja i 

przemysł

14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej
3. edukacja i kultura

Handmade i handcraft: produkcja unikatowych przedmiotów, galanterii filcowej,gadżetów 

reklamowych, projektowanie i realizacja haftu komputerowego – personalizacja odzieży 

firmowej, projektowanie grafiki użytkowej. 

929 SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA GARDEN HOUSE 36832237100000 7632136861 spółdzielnia socjalna 609 794 713 garden.house.sp.s@gmail.com Miały  ul. Kręta 10 64-730 Miały wielkopolskie 2018-06-29 2019-12-28 1. budownictwo 2. dom i ogród

Działalność Spółdzielni obejmuje: ciesielstwo i dekarstwo, wykańczanie wnętrz, usługi 

naprawcze „złotej rączki”, handel i transport drewnem, zakładanie i pielęgnację terenów 

zielonych oraz prace porządkowe doraźne i abonamentowe.

930 SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA HACJENDA 30209714100000 7642663071 spółdzielnia socjalna
534 850 227

889 116 724
Chrustowo Chrustowo 37 64-850 Chrustowo wielkopolskie

http://www.hacjenda-

noclegi.pl/
2018-06-29 2019-12-28 5. gastronomia 6. handel i pozostałe usługi

12. rekreacja, turystyka i 

zakwaterowanie

Spółdzielnia prowadzi hotel z salą bankietową ulokowany przy DK nr 11 (10 km od Piły i 

Chodzieży), zajmując się również organizacją imprez okolicznościowych. W sąsiedztwie 

hotelu prowadzi warsztat samochodowy oferując usługi wulkanizacyjne.

931 Spółdzielnia Socjalna HIT 368202840 7861709382 spółdzielnia socjalna 691 184 601 hitspoldzielnia@gmail.com
Środa 

Wielkopolska

ul. Ignacego 

Daszyńskiego 5
63-000 Środa Wlk. wielkopolskie brak 2018-06-14 2019-12-13

12. rekreacja, turystyka i 

zakwaterowanie
15. usługi komunalne

Działamy w obszarze usług hotelowych, sportowych, rekreacyjnych. Prowadzimy schronisko 

młodzieżowe w Środzie Wlkp, zarządzamy boiskiem lekkoatletycznym, wynajmujemy 

powierzchnie biurowe pod archiwum, zajmujemy się pielęgnacja zieleni.

932 Spółdzielnia Socjalna Imbir 367493580 6182161107 spółdzielnia socjalna 509 537 534 spoldzielnia.imbir@gmail.com Kalisz Gajowa 60-62 62-800 Kalisz wielkopolskie
https://www.facebook.com/

ImbirKalisz
2018-06-28 2019-12-27

14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej

12. rekreacja, turystyka i 

zakwaterowanie
5. gastronomia

933 SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA INTER MEDIA 365398267 6653003774 spółdzielnia socjalna 730 206 019 redakcja@ttr24.pl KLECZEW Al. 600-lecia 33 62-540 KLECZEW wielkopolskie http://ttr24.pl 2018-08-06 2020-02-05
14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej
3. edukacja i kultura

SPÓŁDZIELNIA DZIAŁA W BRANŻY MEDIALNEJ, PRZYGOTOWUJE MATERIAŁY PROMOCYJNE, 

AUDIOWIZUALNE DLA FIRM, INSTYTUCJI, JST

934 Spółdzielnia Socjalna Jaśmin 302745858 6192021253 spółdzielnia socjalna 721 312 391 brak
Słupia pod 

Kępnem
Katowicka 10 63-648 Słupia pod Kepnem wielkopolskie

https://www.facebook.com/

Sp%C3%B3%C5%82dzielnia-

Socjalna-Ja%C5%9Bmin-

215561072197465/

2018-07-05 2020-01-04
14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej
5. gastronomia 6. handel i pozostałe usługi

Spółdzielnia Socjalna JAŚMIN prowadzi działalność gastronomiczną, oferuje usługi 

cateringowe oraz organizację różnorodnych imprez okolicznościowych. Spółdzielnia 

prowadzić będzie stołówkę w miejscowości Słupia, w budynku, w którym mieści się między 

innymi Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez Caritas Diecezji Kaliskiej, jednego ze 

współzałożycieli

935 Spółdzielnia Socjalna KEM BUDOWNICTWO 365053255 7773267140 spółdzielnia socjalna 502 282 132 Węgierskie Węgierskie 6 62-025 Kostrzyn wielkopolskie www.kem-budownictwo.pl 2018-08-31 2020-02-29 1. budownictwo 2. dom i ogród
12. rekreacja, turystyka i 

zakwaterowanie

Sp. Socj. KEM Budownictwo - prace budowlane (przyłączy wodociągowe, nawierzchni z kostki 

brukowej: parkingów, ścieżek, posesji, tarasów),usługi porządkowe (zamiatarka drogowa), 

pielęgnacji zieleni i odśnieżania, a także usługi udrażnianinia rur.

936 SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA KOMUNALKA RZGÓW 365422095 6653003780 spółdzielnia socjalna 882 621 404 biuro@komunalkarzgow.pl OSIECZA DRUGA 15a 62-586 RZGÓW wielkopolskie www.komunalkarzgow.pl 2018-07-19 2020-01-18
14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej
15. usługi komunalne

Przedsiębiorstwo świadczy szereg usług komunalnych dla społeczeństwa lokalnego, w tym: 

wywóz nieczystości stałych oraz czasowe prace remontowe chodników, ulic i 

zagospodarowanie terenów zielonych

937
Spółdzielnia Socjalna Kościańska Operatywna 

Spółdzielnia Socjalna "KOSS"
302655173 6981837018 spółdzielnia socjalna 501 244 988 koss.koscian@gmail.com Kościan Bernardyńska 2 64-000 Kościan wielkopolskie

http://www.koss.spoldzielni

e.org/
2018-07-06 2020-01-05 2. dom i ogród

14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej

Spółdzielnia zajmuje się sprzątaniem obiektów: biur, hal produkcyjnych, obiektów 

sportowych, doczyszczanie i polimeryzacja podłóg, mycie przystanków autobusowych, 

utrzymaniem terenów zieleni, leasingiem pracowników do innych instytucji.

938 Spółdzielnia Socjalna Kotwica 364749546 6972324590 spółdzielnia socjalna 781 581 216 kotwicadominice@interia.pl Dominice 15 64-140 Włoszakowice wielkopolskie

https://www.facebook.com/

Kotwica-

Sp%C3%B3%C5%82dzielnia-

Socjalna-

1732129240373657/

2018-07-04 2020-01-03 5. gastronomia
14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej

Spółdzielnia Socjalna Kotwica prowadzi w Dominicach jadłodajnię serwującą dania 

obiadowe, usługi cateringowe. Dodatkowo, organizuje imprezy okolicznościowe. 

939
SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA KUPUJESZ DARUJESZ 

POMAGASZ 
368618634 6653010478 spółdzielnia socjalna 511 025 009 charytatywny.sklep@gmail.com KONIN Wyszyńskiego 26/5 62-510 KONIN wielkopolskie www.charytatywny.org 2018-07-19 2020-01-18 6. handel i pozostałe usługi

Spółdzielnia w głównej mierze zajmuje się sprzedażą podarowanych artykułów różnego 

rodzaju, w głównej mierze rzeczy używanych. Ponadto zajmuje się drobnymi montażami i 

pracami instalacyjnymi oraz usł. związanymi z przeprowadzkami

940 SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA MARGOSERVIS 36854380100000 6070086027 spółdzielnia socjalna 669 962 101 margoservis.ss@gmail.com Margonin
 ul. Powstańców 

Wielkopolskich 11
64-830 Margonin wielkopolskie www.margoservis.pl 2018-06-29 2019-12-28 2. dom i ogród 8. motoryzacja

Spółdzielnia realizuje swoje działania w branży związanej z motoryzacją zajmując się 

kompleksowym czyszczeniem, myciem i pielęgnacją samochodów (w tym praniem siedzeń, 

wykładzin, dywaników, czyszczeniem kokpitu oraz szyb, myciem karoserii).

941 Spółdzielnia Socjalna Marten 302598096 6222784413 spółdzielnia socjalna 535 003 715 Odolanów Bartosza 14 63-430 Odolanów wielkopolskie 2018-07-04 2020-01-03
14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej
6. handel i pozostałe usługi

11. pozostała produkcja i 

przemysł

Spółdzielnia prowadzi zakład krawiecki. Obecnie skupia się na szyciu pokrowców na meble 

tapicerowane. Zatrudnia osoby, które przez długi czas pozostawały bez zatrudnienia.

942 Spółdzielnia Socjalna Mesym 368877726 6060103155 spółdzielnia socjalna 797 068 203 socjalna.mesym@gmail.com Dąbrówka Leśna ul. Gajowa 7/1 64-600 Dąbrówka Leśna wielkopolskie brak 2018-06-27 2019-12-26
14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej
8. motoryzacja

MeSym to przedsiębiorstwo prowadzące działalność w zakresie wypożyczania samochodów 

osobowych osobom prywatnym i przedsiębiorstwom. Naszą dewizą jest otwarte podejście do 

klienta, minimum formalności oraz niezwykle przystępne ceny.

943 SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA MOBILNI 36671252400000 7632134477 spółdzielnia socjalna 694 926 922 brak Pokrzywno Pokrzywno 12A 64-980 Trzcianka wielkopolskie 2018-12-03 2020-06-02 1. budownictwo 15. usługi komunalne

Spółdzielnia wykonuje następujący zakres robót:  ogólnobudowlanych, ziemnych i 

brukarskich. Dodatkowo Spółdzielnia oferuje możliwość wypożyczenia koparko-ładowarki z 

operatorem lub bez.

944 SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA MULTI - BRUK 364664407 6653002639 spółdzielnia socjalna 790 383 969 - BOROWO 1 62-513 KRZYMÓW wielkopolskie
http://multibruk.spoldzielni

e.org
2018-08-01 2020-01-31

14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej
1. budownictwo 6. handel i pozostałe usługi

MONTAŻ KOSTKI BRUKOWEJ I OGRODZEŃ DOMÓW JEDNORODZINNYCH ORAZ PLACÓW 

PRZEMYSŁOWYCH. FORMATOWANIE I CIĘCIE KAMIENIA GRANITOWEGO

945 Spółdzielnia Socjalna Multikompleks 367514393 7822716604 spółdzielnia socjalna 505 268 068 Poznań ul. Żorska 3 61-345 Poznań wielkopolskie
http://www.multikompleks.

pl/pl
2018-06-27 2019-12-26

14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej
1. budownictwo 2. dom i ogród

Oferta: biuro coworkingowe, które  jest miejscem, w którym nie tylko jest miejscem do pracy, 

ale również wsparciem w biznesie. Usługi sprzątające dla klientów indywidualnych i 

biznesowych. 

946 Spółdzielnia Socjalna Na piątkę 367429233 9950244282 spółdzielnia socjalna 511 478 161 spoldzielniasocjalnana5@interia.pl
Grodzisk 

Wielkopolski
Zbąszyńska 1 62-065 Grodzisk Wielkopolski wielkopolskie

https://www.facebook.com/

Sp%C3%B3%C5%82dzielnia-

Socjalna-Na-

Pi%C4%85tk%C4%99-

1350580045020546/

2018-07-06 2020-01-05 5. gastronomia
14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej
2. dom i ogród

Prowadzi piekarnię oraz kawiarnię. Oferuje również usługi cateringowe, zajmuje się 

świadczeniem usług gastronomicznych. W swojej ofercie posiada także usługi opieki nad 

terenami zielonymi.

947 SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA NA WINIARACH 364732385 7842500043 spółdzielnia socjalna 661 029 122 biuro@nawiniarach.pl GNIEZNO Os. Orła Białego 20 62-200 GNIEZNO wielkopolskie www.nawiniarach.pl 2018-07-19 2020-01-18 5. gastronomia
Spółdzielnia prowadzi bar mleczny "CARITAS", w nim sprzedaje tanie posiłki dla okolicznych 

mieszkańców. Dodatkowo zajmuje się organizacją rodzinnych przyjęć oraz cateringiem

948 SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA NOWE HORYZONTY 36199865100000 7642669702 spółdzielnia socjalna 881 669 905 nowe.horyzonty@op.pl Piła ul. Sikorskiego 33 64-920 Piła wielkopolskie http://nowehoryzonty.info/ 2018-06-29 2019-12-28 5. gastronomia 17. usługi socjalne

W ofercie Spółdzielni znajdują się: usługi fizjoterapeutyczne, gastronomiczne i cateringowe 

(w formule prowadzenia "Kawiarni Dworcowa" na Dworcu PKP Piła Główna) oraz opieka nad 

ludźmi starszymi i chorymi.

949 SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA OD DESKI DO DESKI 368674182 6681982503 spółdzielnia socjalna 693 706 203 - BRUDZEW Turkowska 29 62-720 BRUDZEW wielkopolskie - 2018-08-01 2020-01-31
11. pozostała produkcja i 

przemysł
9. produkcja mebli

PRODUKCJA MEBLI, WYROBÓW TARTACZNYCH, USŁUGI ZWIĄZANE Z OBRÓBKĄ I 

KONSERWACJĄ DREWNA ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ

950 Spółdzielnia Socjalna Omnes 365905741 6972328091 spółdzielnia socjalna 697 022 882 omnes.leszno@gmail.com Leszno Słowiańska 25 64-100 Leszno wielkopolskie http://omnesleszno.pl/ 2018-07-06 2020-01-05 2. dom i ogród 7. informatyka

Usługi pielęgnacji terenów zielonych. Usługi tj.: wertykulacja, areacja, przycinanie drzew, 

przekopywanie glebogryzarką. Oferuje sprzątanie usługi tj. sprzątanie, pisanie programów 

komputerowych, projektowanie www.

951 Spółdzielnia Socjalna Open Technologies 302126010 9950225669 spółdzielnia socjalna
501366718, 

660300493
biuro@opentechnologies.pl

Poznań

Filia KONIN

ul. Wagrowska

 ul. Gosławicka 36/2

61-369

62-510

Poznań

KONIN
wielkopolskie www.opentechnologies.pl 2018-06-27 2019-12-26

14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej
3. edukacja i kultura 6. handel i pozostałe usługi

Prowadzi działalność w 4 obszarach: usługi teleinformatyczne, usługi księgowe, 

specjalistyczne kursy i szkolenia, sprzedaż artykułów BHP. Zatrudniamy osoby z 

niepełnosprawnościami dbając o ich rozwój zawodowy, społeczny i kulturalny.

952 Spółdzielnia Socjalna Opus 365218348 6060097070 spółdzielnia socjalna 785 216 629 opusrogozno@op.pl Rogoźno ul. Kościuszki 41 64-610 Rogoźno wielkopolskie brak 2018-06-27 2019-12-26
14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej
2. dom i ogród

Spółdzielnia zajmuje się głównie pracami związanymi z porządkowaniem terenów zielonych, 

utrzymaniem czystości na terenie gminy i odgarnianiem śniegu. Świadczy również usługi z 

zakresu robót budowlanych.

953 Spółdzielnia Socjalna Paidi 302626622 6080107854 spółdzielnia socjalna 665 014 279 Pleszew Królowej Jadwigi 11 63-300 Pleszew wielkopolskie www.paidi.com.pl 2018-07-10 2020-01-09 5. gastronomia 6. handel i pozostałe usługi
Paidi prowadzi całoroczną sale zabaw dla dzieci, usługa opieki nad dziećmi,organizuję i 

obsługuje imprezy dla dzieci.

954
SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA PASIEKA.OPTYMALNI 

W DZIAŁANIU
360102931 7831718904 spółdzielnia socjalna 505 980 002 pasiekadebiec@o2.pl KONIN GOSŁAWICKA  36/2 62-510 KONIN wielkopolskie

www.pasieka.spoldzielnia.o

rg.pl
2018-07-19 2020-01-18 6. handel i pozostałe usługi

Spółdzielnia socjalna zatrudnia niepełnosprawnych pracowników. Sprzedaż pomp wodnych i 

sprzętu bhp

955 Spółdzielnia Socjalna Pod Skrzydłami 366548527 6972331006 spółdzielnia socjalna 577 001 115 Leszno Zwycięstwa 1 64-100 Leszno wielkopolskie
www.podskrzydlami.leszno.

pl
2018-07-06 2020-01-05 17. usługi socjalne

Wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego, opieka nad dzieckiem zapewniając posiłki, zabawa, 

pomoc przy odrabianiu lekcji. Kompleksowa opieka nad seniorami i pomoc przy codziennych 

obowiązkach.

956 SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA POGODNY DOM 36730263300000 6070085080 spółdzielnia socjalna 506 363 160 biuro@pogodnydom.info.pl Margonin ul. Kościelna 9 64-830 Margonin wielkopolskie
http://www.pogodnydom.in

fo.pl/
2018-06-29 2019-12-28 5. gastronomia 17. usługi socjalne

Spółdzielnia oferuje kompleksową opiekę i rehabilitację domową dla osób starszych i 

niepełnosprawnych obejmującą m.in. sprzątanie, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, 

rehabilitację domową. Dodatkowo można zamówić usługę opieki godzinowej.

957 SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA PORYW 302658042 6652993591 spółdzielnia socjalna 530 607 201 kontakt@poryw.spoldzielnie.org RYCHWAŁ Sportowa 34 62 - 570 RYCHWAŁ wielkopolskie www.poryw.spoldzielnie.org 2018-07-19 2020-01-18
14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej
15. usługi komunalne 17. usługi socjalne

Spółdzielnia świadczy usługi w zakresie pielęgnacji terenów zielonych, sprzątania obiektów 

użyteczności publicznej, usługi opiekuńcze na zlecenie JST i innych podmiotów

958 SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA POWRÓCISZ TU 302676666 6681968785 spółdzielnia socjalna 600 194 774 spoldzielnia@powrocisztu.pl TUREK Kolska Szosa 3 62-700 TUREK wielkopolskie www.powrocisztu.pl 2018-07-19 2020-01-18
14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej
5. gastronomia 15. usługi komunalne

Prowadzenie restauracji działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów 

zieleni przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering)

959 Spółdzielnia Socjalna Przyjazna Kuchnia 364829392 6222795635 spółdzielnia socjalna 782 761 753 przyjazna.kuchnia@gmail.com Odolanów Huta 87 A 63-430 Odolanów wielkopolskie 2018-07-12 2020-01-11 5. gastronomia 6. handel i pozostałe usługi 15. usługi komunalne

W „Przyjaznej Kuchni” zatrudnienie znajdują absolwenci Centrum Integracji Społecznej w 

Odolanowie. Spółdzielnia zajmuje się organizowaniem imprez, świadczy usługi cateringowe i 

pielęgnacji terenów zielonych.

960 SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA PSARVARD 364610498 7842499883 spółdzielnia socjalna 606 967 616 psarvard@onet.pl GNIEZNO
Stanisława Moniuszki 

3
62-200 GNIEZNO wielkopolskie www.psarvard.pl 2018-07-19 2020-01-18

14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej

11. pozostała produkcja i 

przemysł

12. rekreacja, turystyka i 

zakwaterowanie
Spółdzielnia prowadzi zajęcia, kursy i warsztaty z zakresu tresury psów.

961 Spółdzielnia Socjalna RAZEM DO SUKCESU 301995330 6652988147 spółdzielnia socjalna 518 598 709 spoldzielniasocjalna_kramsk@interia.pl KRAMSK Konińska 20 62-511 KRAMSK wielkopolskie kramsk.spoldzielnie.org 2018-11-22 2020-05-21 5. gastronomia 17. usługi socjalne

Spółdzielnia świadczy usługi:

- opiekuńcze, w tym specjalistyczne

- gastronomiczne, w tym katering do szkół i przedszkoli

962 SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA ROZWOJOWO 364447673 7891760028 spółdzielnia socjalna 792 313 213 WRZEŚNIA Jana Pawła II 14 62-300 WRZEŚNIA wielkopolskie brak 2018-07-19 2020-01-18 5. gastronomia Prowadzi i zarządza lokalem gastronomicznym

963 SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA RÓWNE SZANSE 30261399600000 7632127477 spółdzielnia socjalna
661 509 051

67 256 62 06
rowne.szanse@op.pl Gajewo Gajewo 35  64-700 Gajewo wielkopolskie

http://www.rowneszanse.sp

oldzielnie.org/
2018-06-29 2019-12-28 2. dom i ogród

11. pozostała produkcja i 

przemysł
17. usługi socjalne

Działalność Spółdzielni obejmuje: sprzedaż ceramiki oraz wyrobów rękodzielniczych, 

pielęgnację terenów zielonych, usługi sprzątające oraz usługi rehabilitacyjne (m.in. masaże, 

refleksoterpię.

964 Spółdzielnia Socjalna Ruchomości 302180913 7831690755 spółdzielnia socjalna 537 766 578 akk.zemsta@gmail.com Poznań Fredry 5/3a 61-701 Poznań wielkopolskie www.zemsta.org 2018-08-31 2020-02-29 5. gastronomia 3. edukacja i kultura 6. handel i pozostałe usługi

Sp. Socj. RUCHOMOŚCI prowadzi jadłodajnię ZEMSTA. Jest to nie tylko restauracja z 

księgarnią, lecz miejsce kulturalno-społeczne i opiniotwórcze. Jest miejscem spotkań osób 

skupionych wokół ruchów społecznych,organizacji lokatorskich,itp.
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965 Spółdzielnia Socjalna Serce 302598854 9950226410 spółdzielnia socjalna 669 963 182 spoldzielnia.serce@onet.pl Rakoniewice Krystyny 30 62-067 Rakoniewice wielkopolskie
www.spoldzielniaserce.pl

2018-06-29 2019-12-28
14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej
2. dom i ogród

11. pozostała produkcja i 

przemysł

Spółdzielnia zajmuje się produkcją ekologicznych podpałek. Oferuje również 

konfekcjonowanie ślimaków. Oprócz tych działań podejmuje się także utrzymania czystości 

terenów zielonych.

966 Spółdzielnia Socjalna Smak Bistro 368380115 6991960364 spółdzielnia socjalna 726 322 839 smak-bistro@o2.pl Rawicz Przyjemskiego 35 63-900 Rawicz wielkopolskie
https://www.facebook.com/

SMAK.BISTRO/
2018-07-04 2020-01-03 5. gastronomia Usługi gastronomiczno-cateringowej. W swojej ofercie posiadają także obiady dla szkół

967
SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA SPORT I 

REHABILITACJA
302453044 6652991988 spółdzielnia socjalna 696 172 655 sportirehabilitacja@gmail.com KONIN 3 maja 3 62-500 KONIN wielkopolskie www.sportirehabilitacja.pl 2018-07-19 2020-01-18 6. handel i pozostałe usługi

Sprzedaż detaliczna produktów oraz sprzętu medycznego i środków medycznych. 

Reintegracja osób wykluczonych społecznie

968 SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA STARA ŁUBIANKA 30249398300000 7642664768 spółdzielnia socjalna 600 023 799 ss.staralubianka@wp.pl Stara Łubianka ul. Kościuszkowców 2A 64-932 Stara Łubianka wielkopolskie
http://www.pierogizestarejl

ubianki.pl/
2018-06-29 2019-12-28 1. budownictwo 5. gastronomia 15. usługi komunalne

"Stara Łubianka" to przede wszystkim produkcja i sprzedaż smacznych pierogów (m.in. na 

wyspie pierogowej znajdującej się w Galerii Handlowej VIVO w Pile), warsztaty kulinarne dla 

dzieci oraz usługi budowlane (w tym prace na wysokościach).

969 SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA ŚWIT DOBRY 30281449900000 7642666922 spółdzielnia socjalna 609 200 914 switdobry@wp.pl Dźwierszno Małe
ul. Dźwierszno Małe 

56
 89-310 Łobżenica wielkopolskie http://switdobry.pl/ 2018-06-29 2019-12-28 2. dom i ogród 5. gastronomia

Spółdzielnia specjalizuje się w produkcji naturalnych wyrobów masarskich, cateringu dla 

odbiorców indywidualnych oraz grupowych, a także w organizacji przyjęć w trudnych 

warunkach i ciekawych miejscach.  

970 Spółdzielnia Socjalna Talent 366085731 7872115516 spółdzielnia socjalna 694 022 952 spoldzielniatalent@gmail.com Szamotuły ul. Lipowa 27 64-500 Szamotuły wielkopolskie
https://www.facebook.com/

wtzszamotuly/
2018-06-27 2019-12-26 2. dom i ogród 6. handel i pozostałe usługi

Spółdzielnia zajmuje się wyrobem ceramiki ozdobnej i użytkowej: kubki, zastawy kawowe, 

kartki okolicznościowe, dewocjonalia, ozdoby świąteczne. Głównym celem jest stworzenie 

miejsc pracy i aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych.

971 SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA TUDEROS 302755041 6652994739 spółdzielnia socjalna 603 996 971 biuro@tuderos.spoldzielnie.org KONIN Spółdzielców 71A/4 62-510 KONIN wielkopolskie www.smaknijmnie.pl 2018-07-19 2020-01-18 5. gastronomia
10. produkcja i przetwórstwo 

żywności

Przedsiębiorstwo specjalizuje się w produkcji i dystrybucji dań gotowych wegetariańskich 

pakowanych w atmosferze ochronnej. Dystrybucja obejmuje swoim zasięgiem rynek całego 

kraju

972 Spółdzielnia Socjalna VIVO 302593271 6211812904 spółdzielnia socjalna 531 533 424 spoldzielnia.vivo@interia.pl
Koźmin 

Wielkopolski
Borecka 23 63-720 Koźmin Wielkopolski wielkopolskie

https://www.facebook.com/

vivokozmin
2018-06-28 2019-12-27

14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej
15. usługi komunalne 17. usługi socjalne

Na Kościuszki posiada salę na której można zorganizować przyjęcia i uroczystości rodzinne do 

50 osób

973 SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA WSPÓLNY SUKCES 30261361900000 7661992114 spółdzielnia socjalna 790 208 455 wspolnysukces@wp.pl Wągrowiec ul. Janowiecka 98/A 62-100 Wągrowiec wielkopolskie
http://wspolnysukces.spoldz

ielnie.org/
2018-06-29 2019-12-28

14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej
2. dom i ogród

Spółdzielnia zajmuje się wykonywaniem ogrodzeń, sprzątaniem budynków, porządkowaniem 

grobów, pielęgnacją terenów zielonych, usługami remontowo-budowlanymi, produkcją 

ozdób oraz montażem wiązek kablowych.

974 Spółdzielnia Socjalna Zielona Kłoda 302348531 6972307692 spółdzielnia socjalna 601 816 169 zielonakloda@gmail.com Kłoda 97 64-130 Rydzyna wielkopolskie
http://zielonakloda.spoldzie

lnie.org/
2018-07-04 2020-01-03 2. dom i ogród 17. usługi socjalne

14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej
Spółdzielnia świadczy usługi porządkowe, budowlane i opiekuńcze.

975 SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA ZIELONA PIŁA 30236719000000 7642664202 spółdzielnia socjalna 602 297 920 zielona.pila@wp.pl Piła ul. Dąbrowskiego 8 64-920 Piła wielkopolskie www.zielonapila.pl 2018-06-29 2019-12-28 1. budownictwo 2. dom i ogród 15. usługi komunalne

Głównym fundamentem Spółdzielni są usługi pielęgnacji terenów zielonych, jak również 

usługi sprzątania specjalistycznego wew. i na zewnątrz budynków, usługi remontowo-

budowlane oraz prace porządkowe w przestrzeni miejskiej.

976 Spółdzielnia Socjalna Zielony Jarocin 366832458 6172211430 spółdzielnia socjalna 694 226 177 zielonyjarocin@gmail.com Jarocin Sportowa 6 63-200 Jarocin wielkopolskie 2018-07-12 2020-01-11
14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej
15. usługi komunalne

Głównym obszarem działalności spółdzielni jest kompleksowa opieka oraz zachowanie 

porządku w zabytkowym zespole pałacowo-parkowym w Jarocinie. Zatrudnia osoby 

długotrwale bezrobotne.

977 Spółdzielnia Socjalna Znajome 367478622 7872118785 spółdzielnia socjalna 791 990 477 moje@znajome.org Radzyny ul. Jagodowa 2 64-530 Radzyny wielkopolskie http://znajome.org 2018-06-26 2019-12-25 3. edukacja i kultura 6. handel i pozostałe usługi
14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej

Warsztaty: z szycia, projektowania odzieży, odnawiania mebli, dziergania, ceramiki i 

rękodzieła. Promocja  zdrowego stylu życia. Lekcje angielskiego. Urodzinki dla dzieci, 

całodzienne warsztaty, półkolonie.

978 Spółdzielnia Spocjalna Pracownia ArtZagroda 367148600 7773283417 spółdzielnia socjalna 503 013 299 kontakt@artzagroda.pl
Dymaczewo 

Stare
ul. Łąkowa 4a 62-050 Mosina wielkopolskie www.artzagroda.pl 2018-06-27 2019-12-26 3. edukacja i kultura

14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej

Prowadzi sprzedaż rękodzieła, obrazów, zapewniamy dekorację ślubów i innych uroczystości, 

organizujemy zajęcia edukacyjne. 

979 Stowarzyszenia Ahora 362732375 6080108930 stowarzyszenie 602 790 287 stowarzyszenie.ahora@gmail.com chocz Pleszewska 3 63-313 Chocz wielkopolskie
https://www.facebook.com/

butterflysalonpl
2018-07-06 2020-01-05 6. handel i pozostałe usługi 18. zdrowie i uroda

Stowarzyszenie Ahora prowadzi slon fryzjersko kosmetyczny w Pleszewie. Salon Butterfly 

świadczy usługi fryzjerskie męski i damskie, usługi kosmetyczne oraz usługi spa (masaże). 

Motto salonu "Piekno jest w Tobie. Myje tylko wydobywamy".

980 Stowarzyszenie Apoyo 365332831 6080111123 stowarzyszenie 570 540 011 apoyo@wp.pl Pleszew Chopina 17 63-300 Pleszew wielkopolskie
https://www.facebook.com/

integracyjnepleszew
2018-06-28 2019-12-27

12. rekreacja, turystyka i 

zakwaterowanie
17. usługi socjalne

„Tęczowa Kraina” jest pierwszym przedszkolem integracyjnym w powiecie pleszewskim 

prowadzonym przez stowarzyszenie APOYO. Zatrudnienie znajdują tu osoby, które przez długi 

czas były bezrobotne.

981 Stowarzyszenie Integracyjne Wspólnoty Barka 634523069 5951401362 stowarzyszenie 61 293 50 04
siwbarka@interia.pl

Chudobczyce 17 64-423 Lubosz wielkopolskie

https://www.facebook.com/

Stowarzyszenie-Integracyjne-

Wsp%C3%B3lnoty-SIW-

Barka-461994263894688/

2018-07-06 2020-01-05
12. rekreacja, turystyka i 

zakwaterowanie

11. pozostała produkcja i 

przemysł
2. dom i ogród

Prowadzi ośrodek wypoczynkowy nad jeziorem. Dodatkowo oferuje również usługi: 

krawiecko-szwalnicze. Stowarzyszenie zajmuje się także pielęgnacją terenów zielonych

982 Stowarzyszenie Łaciata Wieś 302799682 6961877902 stowarzyszenie 669 347 678 laciata.wies@o2.pl Pogorzela Krotoszyńska 36 63-860 Pogorzela wielkopolskie
https://www.facebook.com/

laciata.wiesgluchow/
2018-07-04 2020-01-03

12. rekreacja, turystyka i 

zakwaterowanie
3. edukacja i kultura

14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej

Stowarzyszenie prowadzi wioskę tematyczną, w której można m.in. wydoić sztuczną krowę, 

przejechać się bryczką, wziąć udział w warsztatach manualnych. Znajduje się tu muzeum 

serowarstwa, dawnych gospodarstw domowych. Usługi są też wyjazdowe.

983 Stowarzyszenie Slam Poland 366024089 6222798355 stowarzyszenie 697 917 933
Ostrów 

Wielkopolski
Wrocławska 93 63-400 Ostrów Wielkopolski wielkopolskie 2018-07-12 2020-01-11

14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej
6. handel i pozostałe usługi

Stowarzyszenie SLAM POLAND świadczy usługi rozbiórki opakowań od płyt CD i DVD oraz 

pakowania płyt. Misją przedsiębiorstwa jest reintegracja osób z niepełnosprawnością 

poprzez ich zatrudnienie w sektorze usług recyklingu i działań proekologicznych

984 Tęczowe Marzenie Sp. z o.o. 367279727 6182160071 spółka non profit (sp. z o.o.) 605 215 931 te.ma.kalisz@gmail.com Kalisz
Mraci Niemojewskich 

31M
62-800 Kalisz wielkopolskie

https://www.facebook.com/

teczKra
2018-07-12 2020-01-11 17. usługi socjalne

Przedsiębiorstwo społeczne prowadzi przedszkole i żłobek. Przedszkole twórcze, otwarte, 

przyjazne dziecku, rodzicom i nauczycielom, tworzące optymalne warunki do założeń 

nowoczesnej edukacji.

985 Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna A-Z 301984012 6080106116 spółdzielnia socjalna 530 761 669 wssaz@o2.pl Gołuchów Lipowa 1 63-322 Gołuchów wielkopolskie www.az.spoldzielnie.org 2018-07-12 2020-01-11
14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej
5. gastronomia 17. usługi socjalne

Spółdzielnia funkcjonuje od 2011 roku. Oferuje usługi kurierskie. Prowadzi również 

„Zajadalnię", organizuje imprezy okolicznościowe, świadczy usługi cateringowe.

986
WIELOBRANŻOWA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA 

KRAŚNICA
302676005 6652993740 spółdzielnia socjalna 601 934 445 spoldzielnia@krasnica.pl KONIN Szymanowskiego 1 62-510 KONIN wielkopolskie www.krasnica.pl 2018-07-19 2020-01-18 5. gastronomia

10. produkcja i przetwórstwo 

żywności
Usługi gastronomiczne, przetwarzanie i konserwowanie mięsa, ryb i warzyw.

987
Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna Paumark 

Śrem 
360244619 7851799337 spółdzielnia socjalna 730 170 326 paumark.srem@interia.pl Śrem ul. Przemysłowa 5/9 63-100 Śrem wielkopolskie brak 2018-06-27 2019-12-26

14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej
2. dom i ogród

Prowadzi działalność w zakresie usług pielęgnacji terenów zielonych i utrzymania porządku 

dla klientów instytucjonalnych (spółdzielnie i wspólnoty) mieszkaniowe.  Wykonujemy 

również usługi sprzątające wewnątrz budynków. 

988 Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna Warta 368809015 7851804423 spółdzielnia socjalna 601 624 203 warta.srem@interia.pl Śrem ul. Przemysłowa 5/9 63-100 Śrem wielkopolskie brak 2018-06-27 2019-12-26
14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej
2. dom i ogród

Prowadzi działalność w zakresie usług sprzątających i porządkowych skierowanych do klienta 

instytucjonalnego (deweloperzy, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe). Wykonujemy 

również usługi związane z pielęgnacją terenów zielonych.

989 "Siria" Spółdzielnia Socjalna 369066757 5941605465 spółdzielnia socjalna 606 301 414 siriadrawno@gmail.com Drawno Kolejowa 1 73-220 Drawno zachodniopomorskie 2018-09-19 2020-03-19 17. usługi socjalne 6. handel i pozostałe usługi

Spółdzielnia rozpoczyna specjalizację w pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku i 

osób niepełnosprawnych. Drugą specjalizacją jest realizacja usług zwiazanych z obsługą 

sklepów i marketów.

990 Białogardzka Spółdzielnia Socjalna "Feniks" 321362217 6722078256 spółdzielnia socjalna 696 794 827 biuro@bssfeniks.pl Białogard Królowej Jadwigi 28 78-200 Białogard zachodniopomorskie www.bssfeniks.pl 2018-06-13 2019-12-12 15. usługi komunalne 8. motoryzacja

Działalność podstawowa spółdzielni to usługi opekuńcze dla osób starszych i 

niepełnosprawnych w miejscu ich zakwaterowania. Prowadzą również usługi transportowe 

dla sklepów RTV.

991
Fundacja promocji zdrowia psychicznego i 

psychoterapii "Drzwi otwarte"
360766714 6731898668 fundacja 534 907 730 psychoteriapia.szczecinek@gmail.com Szczecinek Juliana Ordona 26 78-400 Szczecinek zachodniopomorskie

psychoterapia.szczecinek@g

mail.com
2018-06-01 2019-11-30 3. edukacja i kultura

Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą w zakresie działalności stolarni - wyroby z 

drewna (mała architektura ogrodowa, bramy i ogrodzenia z drewna, wyroby na potrzeby 

lasów państwowych z drewna na rynek lokalny) oraz gastronomiczną.

992 Promocjone.com Spółdzielnia Socjalna 321519021 5971731683 spółdzielnia socjalna 506 238 259 kontakt@promocjonalne.com Barlinek Szpitalna 2 74-320 Barlinek zachodniopomorskie www.promocjone.com 2018-06-30 2019-12-30
14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej

11. pozostała produkcja i 

przemysł
6. handel i pozostałe usługi

Spółdzielnia Socjalna specjalizuje się w opracowywaniu kampanii reklamowych oraz w 

realizacji jej elementów takich jak: projekty graficzne, gadżety promocyjne i inne.

993 Regionalna Społdzielnia Socjalna Omega BHP 321547454 67220797793 spółdzielnia socjalna 509 474 030 ksiegowosc@omega-bhp.pl Świdwin Pogórna 17d 78-300 Świdwin zachodniopomorskie www.omega-bhp.pl 2018-06-01 2019-11-30
11. pozostała produkcja i 

przemysł

Spóldzielnia  produkuje odzież ochronną i roboczą wykorzystywaną w przemyśle 

budowlanym, produkcyjnym, usługowym itp., odzież ostrzegawczą, używamy 

certyfikowanych tkanin importowanych jak i krajowych.

994 Spółdzielnia Socjalna "AiW" 381269646 8513229373 spółdzielnia socjalna 600 768 693 makulska@vp.pl Szczecin Kuśnierska 10 70-536 Szczecin zachodniopomorskie 2018-10-01 2020-03-31
14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej
6. handel i pozostałe usługi

Przedmiotem działalności spółdzielni jest świadczenie usług małej poligrafii oraz produkcja 

pozostałych wyrobów z papieru i tektury

995 Spółdzielnia Socjalna "Budowalnka" 367415389 6692536517 spółdzielnia socjalna 602 216 342 katarzyna.paprocka@gmail.com Koszalin A. Struga 4 75-704 Koszalin zachodniopomorskie
www.spoldzielniabudowlan

ka.pl
2018-06-12 2019-12-12 1. budownictwo

Podstawowym kierunkiem działalności firmy są roboty budowlane ze szczególnym 

uwzględnieniem wszelkiego rodzju prac remontowych,wykończeniowych,modernizacyjnych, 

pokryć dachowych i elewacji.Budowa domóww jednorodzinnych.

996 Spółdzielnia Socjalna "Dom i Ogród" 380078996 6731902878 spółdzielnia socjalna 888 410 236 anna.malarskakozakiewicz0@gmail.com Piława 62 78-446 Czaplinek zachodniopomorskie brak 2018-06-01 2019-11-30 1. budownictwo
Spółdzielnia prowadzi firmę remontowo-budowlaną oraz planuje prowadzić usługi związane 

z utrzymaniem terenów zielonych. 

997 Spółdzielnia Socjalna "Galeria Natura" 368233704 2530342790 spółdzielnia socjalna 507 738 351 galerianatura@interia.pl Kalisz Pomorski Dworcowa 28 78-540 Łobez zachodniopomorskie brak 2018-06-01 2019-11-30
11. pozostała produkcja i 

przemysł

Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą w zakresie działalności stolarni - wyroby z 

drewna (mała architektura ogrodowa, bramy i ogrodzenia z drewna, wyroby na potrzeby 

lasów państwowych z drewna na rynek lokalny) oraz gastronomiczną.

998 Spółdzielnia Socjalna "Gromada" 367271281 8561862306 spółdzielnia socjalna 534 202 820 gromada@goleniow.pl Goleniów M. Konopnickiej 12 72-100 Goleniów zachodniopomorskie http://gromada.goleniow.pl 2018-10-01 2020-03-31 15. usługi komunalne
14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej

Przedmiotem działalności spółdzielni jest realizacja zamówień publicznych w zakresie 

utrzymania terenów zielonych, pielęgnacji i utrzymania zieleni w poblizu pasa drogowego 

oraz usługi utrzymania czystości w obiektach 

999 Spółdzielnia Socjalna "Grupa Budowlana" 368034614 6731903091 spółdzielnia socjalna 660 904 747 grupa.budowlana@juchowo.org Juchowo 54 78-446 Juchowo zachodniopomorskie brak 2018-06-01 2019-11-30 1. budownictwo Spółdzielnia  prowadzi działalność w branży Budowa i wykończenia pod klucz.

1000 Spółdzielnia Socjalna "Innowacja - Kreacja" 366834820 5941604709 spółdzielnia socjalna 693 131 640 bskubiak@gmail.com Pomień 12 73-210 Recz zachodniopomorskie www.mxd.com 2018-06-14 2019-12-14
11. pozostała produkcja i 

przemysł
6. handel i pozostałe usługi

Spółdzielnia projektuje i produkuje odzież szkolną oraz pomoce dydaktyczno-terapeutyczne 

w sposób odpowiedzialny społecznie. Spółdzielnia świadczy także usługi indywidualne oraz 

usługi szycia i projektowania dla klientów.  

1001 Spółdzielnia Socjalna "Jaskółka" 321450039 8531518076 spółdzielnia socjalna 505 622 198 maria.rozuk@wp.pl Zaborsko 8 74-211 Brzesko zachodniopomorskie brak 2018-06-14 2019-12-14 5. gastronomia

Spółdzielnia Socjalna specjalizuje w realizacji usług cateringowych. Spółdzielnia specjalizuje 

się w kuchni taniej i dostępnej. W sprzedaży pozostają m.in: domowe pierogi, domowe 

wypieki itp. 

1002 Spółdzielnia Socjalna "Mała Ina" 369081219 8542419805 spółdzielnia socjalna 608 255 945 adzian@gazeta.pl Dolice Wiejska 4 73-115 Dolice zachodniopomorskie 2018-09-04 2020-03-04
14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej
2. dom i ogród 15. usługi komunalne

Główny obszar działalności gospodarczej Spółdzielni Socjalnej dotyczy usług sprzątania i 

zagospodarowania terenów zielonych. Drugą gałęzią działalności jest produkcji i sprzedaż 

cateringu na imprezy okolicznościowe, obiadów domowych itp. 

1003 Spółdzielnia Socjalna "Miedwie" 321523643 8542405536 spółdzielnia socjalna 535 560 505 fazus10@wp.pl Reptowo Reptowo 96a 78-108 Kobylanka zachodniopomorskie

https://www.facebook.com/

Miedwie-Spółdzielnia-

Socjalna-

1479013672314648/

2018-06-30 2019-12-30 5. gastronomia
14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej

12. rekreacja, turystyka i 

zakwaterowanie

Spółdzielnia Socjalna specjalizuje się w realizacji usług cateringowych. Spółdzielnia prowadzi 

stołówkę szkolną. W sprzedaży pozostają m.in.: całodzienne wyżywienie zbiorowe dzieci itp.

1004 Spółdzielnia Socjalna "Nad Drawą" 367880206 5941605011 spółdzielnia socjalna 604 556 459
spoldzielnia.socjalna.naddrawa@gmail.co

m
Drawno Szpitalna 2 73-220 Drawno zachodniopomorskie 2018-07-19 2020-01-19 15. usługi komunalne

14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej

12. rekreacja, turystyka i 

zakwaterowanie

Oczyszczanie miasta, utrzymanie zieleni miejskiej, sprzątanie we Wspólnotach 

mieszkaniowych, pielęgnacja klombów, ogródków rekreacyjnych i działkowyych.

1005 Spółdzielnia Socjalna "Nowa Przystań" 321451607 4990649114 spółdzielnia socjalna 606 323 423 info@pralnia-koszalin.pl Stare Bielice 13 76-039 Stare Bielice zachodniopomorskie www.pralnia-koszalin.pl 2018-06-12 2019-12-11 15. usługi komunalne 6. handel i pozostałe usługi 15. usługi komunalne

Podstawą działalności jest świadczenie usług pralniczych w pralni wodnej.  Posiada również 

usługę „Magiel na telefon”. Prowadzi także Agencję pocztową i mały sklep spożywczy. W 

swojej ofercie ma również usługi sprzątania.

1006 Spółdzielnia socjalna "Ogród smaków" 321410695 7651690179 spółdzielnia socjalna 663 914 825 kontakt@ogrodsmakow.com Wałcz Drugi 43467 78-600 Wałcz zachodniopomorskie

https://www.facebook.com/

Spółdzielnia-Socjalna-

OGRÓD-Smaków-

779073788867027

2018-12-06 2020-06-06 5. gastronomia

Głównym celem prowadzonej działalności gospodarczej jest świadczenie usług 

gastronomicznych i organizacja imprez. SS corocznie wygrywa przetargi organizowane przez 

JST na zabezpieczenie żywienia  dzieci w wałeckich szkołach 

Strona 24 z 25



l.p. nazwa PS REGON NIP forma prawna telefon email miejscowość
ulica, numer 

budynku /lokalu
kod pocztowy poczta Województwo adres strony internetowej

data nadania statusu 

przez OWES 

data obowiązywania 

statusu PS
branża 1 branża 2 branża 3

opis działalności 

(do 240 znaków)

1007 Spółdzielnia Socjalna "Opieka Ty i Ja" 367341478 6692536339 spółdzielnia socjalna 696 014 025 biuro@opiekatyija.pl Koszalin Zwycięstwa 137-139 75-950 Koszalin zachodniopomorskie www.opiekatyija.pl 2018-06-13 2019-12-12 17. usługi socjalne 8. motoryzacja 17. usługi socjalne

Główną działalnością stanowi wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego oraz usługi jego 

transportu do miejsca zamieszkania podopiecznych. Spółdzielnia świadczy również usługi 

opiekuńcze.

1008 Spółdzielnia Socjalna "Panel Plus" 367495508 8522632252 spółdzielnia socjalna 501 950 658 polbark@gmail.com Szczecin Czorsztyńska 58 71-163 Szczecin zachodniopomorskie 2018-10-01 2020-03-31 1. budownictwo Przedmiotem działalności spółdzielni jest realizacja usłu remontowo-budowlanych 

1009 Spółdzielnia Socjalna "Pasja" 321406080 7651690133 spółdzielnia socjalna 673 875 315 spoldzilniapasja@wp.pl Szwecja Główna 38 78-611 Szwecja zachodniopomorskie brak 2018-06-01 2019-11-30 5. gastronomia
Spółdzielnia zajmuje się przygotowywaniem i dostarczaniem żywności dla odbiorców 

zewnętrznych (katering)

1010 Spółdzielnia Socjalna "Promyk" 321506350 8581851524 spółdzielnia socjalna 668 386 844 a-wiechec@wp.pl Goszków 12a 74-505 Mieszkowice zachodniopomorskie www.spoldzielniapromyk.pl 2018-09-27 2020-03-27 5. gastronomia
14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej
5. gastronomia

Spółdzielnia Socjalna specjalizuje w realizacji usług cateringowych. Sprzedaż posiłków do 

firm, instytucji i os. fiz. 

1011 Spółdzielnia Socjalna "Razem Mocni" 368259916 8513213308 spółdzielnia socjalna 515 019 027 kontakt@bonavida.pl; kontakt@pavone.pl Szczecin Wielkopolska 32/1 70-450 Szczecin zachodniopomorskie
www.pavone.pl; 

http://bonavida.pl
2018-10-01 2020-03-31

14. usługi dla firm, organizacji 

i administracji publicznej
18. zdrowie i uroda

Przedmiotem działalności spółdzielni jest świadczenie usług poligraficznych oraz usługi 

neurofeedback'u.

1012 Spółdzielnia Socjalna "Senior" 368678270 9552445199 spółdzielnia socjalna 507 594 377 s.s.senior@wp.pl Szczecin Przyszłości 16 70-983 Szczecin zachodniopomorskie 2018-10-01 2020-03-31 17. usługi socjalne 6. handel i pozostałe usługi 6. handel i pozostałe usługi

Główny obszar działalności gospodarczej Spółdzielni Socjalnej dotyczy usług sprzątania i 

zagospodarowania terenów zielonych. Drugą gałęzią działalności jest produkcji i sprzedaż 

cateringu na imprezy okolicznościowe, obiadów domowych itp. 

1013 Spółdzielnia Socjalna "Tacy Sami" 380263389 2530345630 spółdzielnia socjalna 796 329 140 biuro@tacy-sami@wp.pl Sielsko 41/1 73-155 Juchowo zachodniopomorskie 2018-06-26 2019-12-26 17. usługi socjalne
Spółdzielnia świadczy usługi opiekuńcze sąsiedzkie oraz prowadzi wypożyczalnię sprzętu dla 

osób niesamodzielnych i  usługi transportowe dla osób niesamodzielnych. 

1014 Spółdzielnia Socjalna "Wierzbowy Las" 320914927 8813133733 spółdzielnia socjalna 786 262 628 w.wierzbowymlesie@gmailcom Stare Czarnowo Leśna 3 74-106 Stare Czarnowo zachodniopomorskie 2018-06-27 2019-12-27 17. usługi socjalne 3. edukacja i kultura
12. rekreacja, turystyka i 

zakwaterowanie

Członkowie w Spółdzielni są właścicielami koni oraz prowadzą zajęcia hipoterapii dla dzieci, 

młodzieży oraz osób niepełnosprawnych.

1015 Spółdzielnia Socjalna ALBERT 321432870 6692520048 spółdzielnia socjalna 602 603 567 spoldzielniassa@gmail.com Koszalin
Zwycięstwa 137-

139/810
75-129 Koszalin zachodniopomorskie brak 2019-02-19 2020-08-18 5. gastronomia 15. usługi komunalne

Podstawą działalności jest wykonywnie usług cateringowyvh dla podmiotów gospodarczych, 

jednostek samorzadu terytorialnego jak i osób fizycznych. Świadczy również usługi w zakresie 

drobnych remontów budowlanych. 

1016 Spółdzielnia Socjalna Dobra Marka 380211159 6722090518 spółdzielnia socjalna 609 893 958 joanna.pal@interia.pl Domacyno Domacyno 27 78-230 Karlino zachodniopomorskie

https://www.facebook.com/

pages/category/Community-

Organization/Sp%C3%B3%C

5%82dzielnia-Socjalna-

Dobra-Marka-

330883257486334/

2019-05-08 2020-11-07
11. pozostała produkcja i 

przemysł
6. handel i pozostałe usługi 3. edukacja i kultura

Działalność w zakresie wykańczania wyrobów włókienniczych, produkcja gotowych wyrobów 

tekstylnych, działalność edukacyjna.

1017 Spółdzielnia Socjalna Pożyteczni 382404260 8513233854 spółdzielnia socjalna 693 317 411 psouu@police.pl Police J. Korczaka 57 72-010 Police zachodniopomorskie brak 2019-02-15 2020-08-14 5. gastronomia 6. handel i pozostałe usługi 3. edukacja i kultura
Przedmiotem działalności spółdzielni jest przygotowywanie i dostarczanie żywności dla 

odbiorców zewnętrznych

1018
Stowarzyszenie "Koszalińska Kampania 

Rycerska"
331340030 6692334251 spółdzielnia socjalna 509 816 943 kkr@kkr.nsc.pl Koszalin Bożka 3/2 75-454 Koszalin zachodniopomorskie www.kkr.nsc.pl 2018-06-13 2018-12-12 18. zdrowie i uroda 3. edukacja i kultura

Przedsiębiorstwo zajmuje się rycerską działalnością rozrywkowo- edukacyjną.Prowadzi 

warsztaty,lekcje żywej historii, gry i zabawy dla dzieci i dorosłych. Organizuje festyny oraz 

imprezy integracyjne. 

1019 Wielobranżowa Spółdzielnia  Socjalna "OK!" 367477195 9552428137 spółdzielnia socjalna 603 300 302 Idobrzynski@sosdlarodziny.com Szczecin Energetyków 10 70-656 Szczecin zachodniopomorskie http://wloskiogrod.pl 2018-10-01 2020-03-31 5. gastronomia 17. usługi socjalne

Przedmiotem działalności spółdzielni jest przygotowywanie i dostarczanie żywności dla 

odbiorców zewnętrznych, pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym 

wieku i osób niepełnosprawnych 

1020 Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna 321492138 2530334715 spółdzielnia socjalna 503 559 503 wsslobez.produkcja@interia.pl Łobez Konopnickiej 18 73-150 Łobez zachodniopomorskie
www.facebook.com/spoldzi

elnialobez
2018-06-01 2019-11-30

11. pozostała produkcja i 

przemysł

WSS Łobez prowadzi produkcję elementów betonowych na potrzeby ogrodnictwa. Drugą 

gałęzią ich działalności jest prowadzenie kawiarni w centrum Łobza
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