LISTA PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM
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PS

Podegrodzie malopolskie

brak

2017-08-28

2019-02-28

5. gastronomia
w tym catering

Spółdzielnia socjalna świadczy usługi gastronomiczne poprzez
prowadzenie stołówek szkolnych i świadczenie zewnętrznego
cateringu.

poczta

województwo

branża 1

branża 2

branża 3

opis działalności
(do 240 znaków)

1.

Spółdzielnia Socjalna
"Wiejski Kociołek"

368069245 7343551619

spółdzielnia socjalna 507 950 482

marzena.pietruszka@interia.pl

Podegrodzie

Podegrodzie
248

2.

Spółdzielnia Socjalna
"BELLA VITA"

123067061 9930654232

spółdzielnia socjalna 503 782 207

grzegorzpp@interia.eu

Tarnów

ul. Zbylitowska
33-101
3

Tarnów

malopolskie

brak

2017-08-31

2019-02-28

15. zdrowie i
uroda

Spółdzielnia socjalna prowadzi w Tarnowie Fitness Club Strong
Gym.W ofercie podmiotu oprócz klasycznych zajęć na siłowni
można znaleźć zajęcia uwzględniające dysfunkcje narządów ruchu
oraz ćwiczenia z crossfitu.

3.

Spółdzielnia Socjalna
"ACTIVIA"

123240329 8691983474

spółdzielnia socjalna 503 782 207

grzegorzpp@interia.eu

Brzesko

ul. Tadeusza
Kościuszki 58

Brzesko

malopolskie

brak

2017-08-31

2019-02-28

11. rekreacja i 4. edukacja i
turystyka
kultura

Spółdzielnia socjalna prowadzi obsługę imprez, eventów,
wydarzeń kulturalnych.

4.

„SKARBNICA”
Spółdzielnia Socjalna

362725731 5492442308

spółdzielnia socjalna 664 438 833

bartosz.kosinski@gmail.com

Grojec

ul. Bartłomieja
32-615
Chowańca 2

Grojec

malopolskie

brak

2017-09-19

2019-03-19

7. informatyka

Spółdzielnia świadczy usługi związane z prowadzeniem testów
mobilnych aplikacji komputerowych oraz stron www pod kątem
dostępności dla osób niepełnosprawnych, tworzeniem standardów
obsługi osób niepełnosprawnych, opracowywaniem materiałów
informacyjnych i promocyjnych dostępnych dla osób
niepełnosprawnych.

5.

Spółdzielnia Socjalna
„KONICZYNKA”

363051430 5492442679

spółdzielnia socjalna 690 905 484

marzena.okreglicka@onet.pl

Kęty

ul. Mickiewicza
32-650
8

Kęty

malopolskie

brak

2017-09-21

2019-03-21

13. usługi
komunalne

6.

Spółdzielnia Socjalna
„KĘTUCKY”

122953323 5492436265

spółdzielnia socjalna 530 940 063

d.tobiasiewicz@o2.pl

Kęty

ul. Krótka 15

32-650

Kęty

malopolskie

brak

2017-09-21

2019-03-21

5. gastronomia
w tym catering

7.

Spółdzielnia Socjalna
„STOKROTKA”

368215563 6372201212

spółdzielnia socjalna 504 199 416

jasiekdabek@wp.pl

Bukowno

ul. Leśna 101

32-332

Bukowno

malopolskie

brak

2017-09-27

2019-03-27

13. usługi
komunalne

8.

Spółdzielnia Socjalna
„REMONT”

368284883 6282270422

spółdzielnia socjalna 696 042 889

lukaszwitek86@o2.pl

Trzebinia

ul. Kościuszki
57

32-540

Trzebinia

malopolskie

brak

2017-09-27

2019-03-27

2.
budownictwo

Kompleksowe wykonywanie remontów pomieszczeń tj. prace
tynkarskie, murarskie, glazurnicze, zabudowa poddaszy itp.

9.

Spółdzielnia Socjalna
BISTRO

123216503 7352860998

spółdzielnia socjalna 798 798 355

mbrzyzek@o2.pl

Nowy Targ

ul. Szpitalna 14 34-300

Nowy Targ

malopolskie

brak

2017-09-28

2019-03-28

5. gastronomia 14. usługi
w tym catering socjalne

Spółdzielnia socjalna prowadzi stołówkę szpitalną, sklepik i
mieszkania chronione na terenie Nowego Targu. Planuje
rozszerzyć działalność o punkt sprzedaży spożywczej.

10.

BESKIDZKA Spółdzielnia
123066245 5521715023
Socjalna

spółdzielnia socjalna 697 804 306

barbarpal@interia.pl

Sucha
Beskidzka

ul. Osiedle
Beskidzkie 6

34-200

Sucha
Beskidzka

malopolskie

www.marche
wkowepole.p 2017-09-28
l

2019-03-28

5. gastronomia
w tym catering

Spółdzielnia socjalna prowadzi punkt gastronomiczny od 2014 roku
położony w Suchej Beskidzkiej. Oferuje także catering zewnętrzny
i dowóz posiłków.

11.

Wiatr Woda Spółdzielnia
122575996 7352855632
Socjalna

spółdzielnia socjalna 603 652 422

wiatrwoda@gmail.com

Nowy Targ

ul. Kilińskiego
5A

34-400

Nowy Targ

malopolskie

www.wiatrw
2017-10-10
oda.pl

2019-04-10

11. rekreacja i 5. gastronomia
turystyka
w tym catering

Spółdzielnia wypożycza lub dzierżawi posiadany sprzęt rekreacyjnosportowy – jachty żaglowe, rowerki wodne, oraz kajaki i łódki
wiosłowe. Poszerza działalność o prowadzenie ruchomej placówki
gastronomicznej.

33-386

32-800

3. dom i ogród

Spółdzielnia świadczy usługi związane z zagospodarowaniem
terenów zielonych oraz sprzątaniem budynków użyteczności
publicznej.
Spółdzielnia prowadzi działalność związaną z prowadzeniem baru
mlecznego w centrum Kęt oraz świadczeniem usług
cateringowych.

8. meble

Działalność związana z zagospodarowaniem terenów zielonych,
produkcją mebli i obiektów małej architektury z drewna, usługami
brukarskimi i melioracyjnymi.

12.

Spółdzielnia Socjalna
„Pucuś”

368407860 7343552659

spółdzielnia socjalna 18 414 56 56 pucus@chelmiec.pl

13.

Spółdzielnia Socjalna
"SIGMA"

368781452 6282271137

spółdzielnia socjalna 506 508 777

martyna.stempkowicz@gmail.co
Libiąż
m

ul. Jazdówka 16 32-590

14.

Spółdzielnia Socjalna
"OGNISKO"

123226223 6762480266

spółdzielnia socjalna 502 291 271

marcin.szczypczyk@ognisko.org.
Kraków
pl

ul. Prądnicka
12

15.

Spółdzielnia Socjalna
"ATLANT"

368843710 6372201873

spółdzielnia socjalna 570 806 193

jonatan.wolk@gmail.com

ul. Bolesławska
32-310
23

16.

Spółdzielnia Socjalna
368873763 7343554167
Osób Prawnych EkoAkcja

spółdzielnia socjalna 574 132 321

17.

Spółdzielnia Socjalna
SMAK

368695994 9930665000

18.

Spółdzielnia Socjalna
„IZOPIANA”

368948870 8691989413

19.

Spółdzielnia Socjalna
"OPOKA"

121061634 6372154843

spółdzielnia socjalna 32 647 21 05 biuro@opokas.pl

Chechło

ul. Hutnicza 26 32-310

20.

Spółdzielnia Socjalna
Sękowskie Smaki

369101548 7382153633

spółdzielnia socjalna 600 905 507

agrobeskid@interia.pl

Sękowa

Sękowa 157

21.

Fundacja Rozwoju
Regionalnego VIRIBUS
UNITIS

121328095 7343461425

fundacja

wzurowicz@gmail.com

Nowy Sącz

22.

AWOS NON PROFIT
Sp. z o.o.

368343597 8733264041

spółka z ograniczoną
607 209 891
odpowiedzialnością

dajemynadzieje@onet.pl

23.

Stowarzyszenie Regiony
122849123 8691981765
Nowych Szans "VESNA"

stowarzyszenie

biuro.vesna@gmail.com

Chełmiec

Klucze

ul. Papieska 2

33-395

30-002

Chełmiec

malopolskie

brak

2017-10-27

2019-04-27

13. usługi
komunalne

3. dom i ogród

Spółdzielnia socjalna zajmuje się niespecjalistycznym sprzątaniem
budynków i oraz zagospodarowaniem zieleni.

Libiąż

malopolskie

brak

2017-12-14

2019-06-14

13. usługi
komunalne

3. dom i ogród

Spółdzielnia wykonuje usługi z zakresu sprzątania obiektów
gospodarczych i przemysłowych, a także usługi związane z
zagospodarowaniem terenów zieleni (nasadzenia, pielęgnacja,
itp.).

Kraków

malopolskie

www.awokad
2017-12-22
o.krakow.pl

2019-06-22

5. gastronomia
w tym catering

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.

Klucze

malopolskie

brak

2019-06-28

2.
budownictwo

Spółdzielnia działa w branży budowalnej specjalizując się we
wznoszeniu od podstaw domów jednorodzinnych, w tym w
szczególności w pracach szalunkowych.
Spółdzielnia socjalna prowadzi działalność w zakresie produkcji
podpałki ekologicznej i profesjonalnego niszczenia dokumentów.

2017-12-28

Gostwica

Gostwica 27

33-386

Podegrodzie malopolskie

brak

2017-12-28

2019-06-28

1. usługi dla
firm,
10. produkcja i
organizacji i
przemysł
administracji
publicznej

spółdzielnia socjalna 14 553 55 01 pucus@chelmiec.pl

Olszyny

Olszyny 62

33-164

Olszyny

malopolskie

brak

2017-12-28

2019-06-28

5. gastronomia
w tym catering

Spółdzielnia socjalna prowadzi działalność gastronomiczną, w tym
prowadzenie stołówki szkolnej dla 5 szkół.

spółdzielnia socjalna 503 782 207

Wola
Dębińska

Wola Dębińska
32-852
204/5

Dębno

malopolskie

brak

2017-12-28

2019-06-28

2.
budownictwo

Spółdzielnia socjalna działa w zakresie nowoczesnych technologii
związanych z izolacją budynków i odzyskiem energii oraz
technologii w budownictwie.

Chechło

malopolskie

www.opokas.
2018-01-03
pl

2019-07-03

5. gastronomia 4. edukacja i
w tym catering 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.

38-307

Sękowa

małopolskie

brak

2018-01-15

2018-07-14

5. gastronomia
w tym catering

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.

ul. Myśliwska
4c/8

33-300

Nowy Sącz

malopolskie

brak

2018-01-15

2018-07-14

10. 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.

Wojnicz

ul. Kąpielowa
29

32-830

Wojnicz

małopolskie

brak

2018-01-15

2018-07-14

2.
budownictwo

Działalność związana z robotami budowlanymi, utrzymaniem
czystości I zarządzaniem zielenią.

Gnojnik

Gnojnik 48

32-864

Gnojnik

małopolskie

brak

2018-01-15

2018-07-14

15. 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.

601 469 946

604 240 442

ekoakcja1@interia.eu

grzegorzpp@interia.eu

24.

25.

26.

27.

Fundacja Pracownia
Kreatywna

Spółdzielnia Socjalna
„Od – Nova”

Spółdzielnia Socjalna
„AMICUS”

Spółdzielnia Socjalna
"Ekoenergia"

363096929 8733256403

369025876 9442257893

369153918 5512633780

368987277 9930665402

fundacja

793 011 365

spółdzielnia socjalna 669 550 232

spółdzielnia socjalna 695 727 833

spółdzielnia socjalna 516 988 173

fpkreatywna@gmail.com

samborski@pgm.skaw.pl

stowarzyszenie@dacszanse.pl

moniqsia1@o2.pl

Tarnów

ul. Piotra Skargi
33-100
11/2

Skawina

ul. Bukowska 1 32-050

Wadowice

oś. XX Lecia
Konstytucji RP 34-100
19/1

Tarnów

ul. Zbylitowska
33-101
3

Tarnów

Skawina

Wadowice

Tarnów

malopolskie

malopolskie

malopolskie

malopolskie

brak

brak

brak

brak

2018-01-15

2018-01-26

2018-01-31

2018-02-28

2018-07-14

2019-07-26

2019-07-31

2019-08-27

4. 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.

13. usługi
komunalne

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.

3. dom i ogród

14. 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.

10. 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.

28.

Spółdzielnia Socjalna
PRACOWNIA
KULTURALNA

369304607 6793164193

spółdzielnia socjalna 505 464 453

maro.zarzycki@gmail.com

Kraków

ul. Gliniana
17/45

30-732

Kraków

malopolskie

www.pracow
niakulturalna. 2018-03-01
pl

2019-09-01

4. 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.

29.

Spółdzielnia Socjalna
"Czystość"

123215509 7382147087

spółdzielnia socjalna 18 534 08 88

kontakt@spoldzielniaczystosc.inf
Sękowa
o

Sękowa 181

38-307

Sękowa

małopolskie

brak

2018-03-15

2019-09-14

2.
budownictwo

Spółdzielnia prowadzi usługi w zakresie przygotowania i
zarządzania terenami zielonymi, a także usługi budowalne
związane z budową dróg i usług ogólnobudowlane.

30.

Fundacja Liderzy
Przedsiębiorczości

366325649 6282268402

fundacja

dominikbestocha@gmail.com

Myślachowic ul. Ogrodowa
e
22

32-543 Myślachowicemałopolskie

brak

2018-03-15

2019-09-14

15. zdrowie i
uroda

31.

Przedsiębiorstwo
369660160 7343556781
Socjalne PGPW Sp. z o.o.

spółka z ograniczoną
603 555 061
odpowiedzialnością

przemyslaw.wedrzyk@pgpw.pl

Stary Sącz

os. Słoneczne
7/11

33-340

Stary Sącz

małopolskie

brak

2018-03-15

2019-09-14

10. produkcja i
przemysł

Działalność związana z prowadzeniem zakładu krawiecko –
szwalniczego. Produkcja odzieży damskiej i męskiej własnych
projektów i jako podwykonawstwo.

32.

Fundacja "Pomagam
Niewidomym"
Władysława Lorka

fundacja

f.niewidomi@inetria.pl

Nowy Sącz

ul. Szkolna
13/33

33-300

Nowy Sącz

małopolskie

brak

2018-03-15

2019-09-14

15. zdrowie i
uroda

Przedsiębiorstwo wykonuje: zabiegi rehabilitacyjne, masaże
lecznicze, masaże relaksacyjne itp.

małopolskie

www.polan
donbike.co 2018-03-15
m

11. rekreacja i
turystyka

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.

33.

Fundacja „Polska na
rowerze”

123032186 7343523617

369231890 7343555072

fundacja

604 576 185

601 083 905

607 505 447

poland.on.bike@gmail.com

Nowy Sącz

ul. Gwardyjska
33-300
22

Nowy Sącz

2019-09-14

4. edukacja i
kultura

Działalność związana z prowadzeniem usług kosmetycznych i
zabiegów odchudzających. Działalność związana z organizacją
szkoleń i warsztatów dla dzieci i młodzieży.

34.

Spółdzielnia Socjalna
„MAŁOPOLANIN”

35.

Spółdzielnia Socjalna
"NAD DŁUBNIĄ"

369375731 6821776294

36.

Fundacja "ZIELONA
PRZYSTAŃ"

369679514 8733266-293 fundacja

37.

Fundacja Teatr Nowy w
Nowym Sączu

361377877 7343531367

38.

Spółdzielnia Socjalna
"POGÓRZE"

39.

369592687 6372203688

spółdzielnia socjalna 502 293 007

grzegorztomsia@op.pl

Klucze

wkarnia@iwanowice.pl

Grzegorzowi Grzegorzowice
32-095
ce Wielkie Wielkie 31

609 975 957

brak

Tarnów

506 205 595

teatrnowy.ns@interia.pl

Nowy Sącz

spółdzielnia socjalna 667 468 033

fundacja

Kolbark,
ul. Źródlana 3

3. 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.

15. zdrowie i
uroda

Tarnów

małopolskie

brak

2018-04-03

2019-10-02

14. usługi
socjalne

ul. Jagiellońska
33-300
36

Nowy Sącz

małopolskie

brak

2018-04-03

2019-10-02

4. edukacja i
kultura

Fundacja prowadzi teatr, wystawia spektakle, prowadzi warsztaty
teatralne, szkółkę teatralną.
Działalność związana ze świadczeniem usług dożywiania dzieci w
szkołach i przedszkolach zlokalizowanych na terenie Gminy Łużna
oraz usług cateringowych.

13. 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.

Łużna

małopolskie

brak

2018-04-12

2019-10-11

1. usługi dla
firm,
5. gastronomia
organizacji i
w tym catering
administracji
publicznej

ul. Zbylitowska
33-100
3

Tarnów

małopolskie

brak

2018-05-28

2019-11-17

15. zdrowie i
uroda

14. usługi
socjalne

Stowarzyszenie zajmuje się usługami związanymi z promocją
zdrowia i zdrowego trybu życia. Świadczy usługi z zakresu
rehabilitacji, kosmetyki i dietetyki.

Tarnów

ul. Czerwona 7 33-100

Tarnów

małopolskie

brak

2018-05-28

2019-11-17

6. handel i
pozostałe
usługi

10. produkcja i
przemysł

Przedsiębiorstwo zajmuje się produkcją odzieży męskiej i damskiej
na zlecenie innych podmiotów, tworzy też własne kolekcje wg.
autorskich projektów

Lanckorona

Szkolna 5

Lanckorona

małopolskie

brak

2018-06-08

2019-12-08

1. usługi dla
firm,
organizacji i
administracji
publicznej

4. 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.

olga43@poczta.onet.pl

Nowy Sącz

ul. Jagiellońska
33-300
71/3

Nowy Sącz

małopolskie

brak

2018-06-29

2020-12-28

m.piaskowski@flexstrip.pl

Olkusz

Mickiewicza 25 32-300

Olkusz

małopolskie

brak

2018-07-20

2020-01-20

grzegorzpp@interia.eu

Tarnów

40.

MTM Spółka z
ograniczoną
odpowiedzialnością

380266660 9930667022

spółka z organiczoną
603 555 061
odpowiedzialnością

kancelaria@pgpw.pl

41.

SPINACZ-oddział w
Lanckoronie
Stowarzyszenia
Perspektywy

369295825 5512633952

stowarzyszenie

biuro.spinacz1@gmail.com

600 411 119

2019-09-28

ul. Piotra Skargi
33-100
29a

stowarzyszenie

fundacja

2018-03-28

2019-10-03

Stowarzyszenie Promocji
Sportów Siłowych i
852703130 8691797808
Aktywności Ruchowej
STRONG GYM

367986494 7343551335

brak

13. usługi
komunalne

Łużna 723

661 974 724

malopolskie

www.faceboo
k.com/Spoldz
2018-04-03
ielniaNadDlu
bnia/

spółdzielnia socjalna 662 415 270

503 782 207

Klucze

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.

Grzegorzowi
malopolskie
ce Wielkie

andrzej.staszynski@poczta.onet.
Łużna
pl,

369324567 7382153811

32-310

5. gastronomia 10. produkcja i 14. usługi
w tym catering przemysł
socjalne

38-322

34-143

1. usługi dla
firm,
5. gastronomia
organizacji i
w tym catering
administracji
publicznej
1. usługi dla
firm,
organizacji i
administracji
publicznej

Fundacja zajmuje się prowadzeniem placówki gastronomicznej
stacjonalnej - restauracji oraz prowadzeniem usług cateringowych.

42.

Fundacja Life Your

43.

Flexstrip Non Profit Sp. z
367015046 5213776164
o.o.

spółka z organiczoną
508 036 239
odpowiedzialnością

44.

Krajowa Federacja
Sportów Elektronicznych 380724172 9930667708
Sp. z o.o.

spółka z organiczoną
530 218 200
odpowiedzialnością

l.hanas-baran@kfse.pl

Tarnów

ul. I.
Mościckiego
106

33-100

Tarnów

małopolskie

brak

2018-07-31

2020-01-30

1. usługi dla
firm,
7. informatyka organizacji i
administracji
publicznej

45.

Fundacja EDUMOCNI

380815064 9930667832

fundacja

brak

Tarnów

ul. Tadeusza
33-100
Kościuszki 37A

Tarnów

małopolskie

brak

2018-07-31

2020-01-30

4. edukacja i
kultura

46.

Linking Work Sp. z o.o.

380816945 9930667849

spółka z organiczoną
601 159 154
odpowiedzialnością

marcingzyl@icloud.com

Tarnów

ul. Chemiczna
82

Tarnów

małopolskie

brak

2018-07-31

2020-01-30

Przedsiębiorstwo zjamuje się innowacyjnymi usługami związanymi
2.
10. produkcja i
9. motoryzacja
z czyszczeniem różnego typu powierzchni za pomocą "suchego
budownictwo
przemysł
lodu" tj. (CO2 w stanie stałym) np. elewacji, maszyn i urządzeń.

696 455 957

33-100

1. 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.

6. handel i
pozostałe
usługi

Przedsiębiorstwo zajmuje się sportami elektronicznymi,
prowadzeniem treningów, warsztatów, prelekcji związanych z
tematyką sportów elektronicznych, a także profilaktyką
uzależnień.

17. ekonomia

Fundacja zajmuje się działalnością związaną z usługami
edukacyjnymi i szkoleniowymi z obszaru: IT, programowania i
szkoleń zawodowych.

Jordanów

małopolskie

homatherapy
2018-07-31
poland.org

2020-01-30

10. produkcja i 15. zdrowie i
przemysł
uroda

Przedsiębiorstwo zajmuje się produkcją naturalnych nawozów
stosowanych w rolnictwie i ogrodnictwie ekologicznym, a także
sprzedażą produktów i przyrządów stosowanych w Terapii Homa.

ul. Gilówka 88 34-700

Rabka Zdrój

małopolskie

brak

2018-07-31

2020-01-30

4. edukacja i
kultura

10. produkcja i 15. zdrowie i
przemysł
uroda

os. Bór 13

34-400

Nowy Targ

małopolskie

brak

2018-07-31

2020-01-30

1. usługi dla
firm,
organizacji i
administracji
publicznej

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.

17. ekonomia

4. edukacja i
kultura

Przedsiębiorstwo prowadzi usługi w zakresie rachunkowości i
księgowości dla firm i instytucji.

stowarzyszenie.dajmynadzieje@
Szczawnica
gmail.com

ul. Plac Dietla
44

34-460

Szczawnica

małopolskie

brak

2018-07-31

2020-01-30

4. edukacja i
kultura

6. handel i
pozostałe
usługi

15. zdrowie i
uroda

Przedsiębiorstwo prowadzi usługi związane z wypożyczaniem
sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego, opieką nad osobami
starszymi i niesamodzielnymi.

filas.joanna@gmail.com

Nowy Targ

os. Niwa 64a

34-400

Nowy Targ

małopolskie

brak

2018-07-31

2020-01-30

6. handel i
5. gastronomia
pozostałe
w tym catering
usługi

Przedsiębiorstwo zajmuje się usługami gastronomii ruchomej
(food track) oraz tworzeniem kokoszyków (czyli grup zakupowych
produktów lokalnych).

gg.construction@yahoo.co.uk

ul. Krakowska
Rabka Zdrój
29 B

2018-07-31

2020-01-30

1. usługi dla
firm,
organizacji i
administracji
publicznej

Przedsiębiorstwo zajmuje się usługami marketingowymi w tym:
tworzeniem grafiki odzieżowej, komputerowej, reklamy,
tworzeniem stron internetowych i ich pozycjonowaniem.

47.

Homa Holistics Sp z o.o.

380031233 5521722282

spółka z organiczoną
502 347 898
odpowiedzialnością

homaholistics@gmail.com

Jordanów

Wysoka 151

48.

Fundacja "Otwarte
Skrzydła"

380205650 7352876812

fundacja

609 394 867

f.otwarteskrzydla@gmail.com

Rabka
Zadrój

49.

Fundacja INVICTO TEAM 380578836 7352877645

fundacja

604 785 696

kontakt@biuroinvicto.pl

Nowy Targ

50.

Stowarzyszenie Dajmy
Nadzieję

stowarzyszenie

794 960 866

51.

Podhale Group Sp. z o.o. 380828121 7352878076

spółka z organiczoną
664 905 564
odpowiedzialnością

52.

Graf-Pro Sp. z o.o.

380816141 7352878024

spółka z organiczoną
516 853 243
odpowiedzialnością

53.

Fundacja Na Rzecz
Wspierania Osób
Niepełnosprawnych
"WYJDŹ Z DOMU"

122537317 7382144396

fundacja

730 777 293
606 636 261

54.

Fundacja Wiedza
Umiejętność Rozwój

366030760 7382151120

fundacja

501 405 202

biuro@wurf.pl

55.

Stowarzyszenie WIEJSKIE
120895159 7343370183
SMAKI

stowarzyszenie

515 070 975

zamowienia@wiejskiesmaki.com Łącko

56.

Spółdzielnia Socjalna
"BIECZYNEK"

spółdzielnia socjalna 605 057 056

paulinasitek1@gmail.com

57.

"Beskid Zielony" Lokalna
492948516 7381982540
Organizacja Turystyczna

stowarzyszenie

58.

GORLICKA Spółdzielnia
Socjalna

380673010 7382155112

spółdzielnia socjalna 668 465 461

59.

My Zrobimy
NON PROFIT Sp. z o.o.

380865582 8733267631

spółka z organiczoną
516 805 982
odpowiedzialnością

366939044 7352870695

380835233 7382155359

508 107 277

32-240

Rabka Zdrój

38-321

Moszczenica małopolskie

www.wyjdzzd
2018-07-31
omu.com.pl

2020-01-30

6. handel i
11. rekreacja i 5. gastronomia
pozostałe
turystyka
w tym catering
usługi

Przedsiębiorstwo zajmuje się: prowadzeniem placówki
gastonomicznej ruchomej (przyczepa gastronomiczna),
świadczeniem usług w postaci organizacji wyjazdów i
promowaniem turystki szczególnie osób niepełnosprawnych.

ul. Węgierska
41

38-300

Gorlice

małopolskie

brak

2018-07-31

2020-01-30

4. edukacja i
kultura

Przedsiębiorstwo prowadzi działalność szkoleniową z zakresu
turystyki, gastronomii i hotelarstwa oraz prowadzi sprzedaż
wyrobów regionalnych.

ul. Rynek 1

33-390

Łącko

małopolskie

www.wiejski
2018-07-31
esmaki.com

2020-01-30

5. gastronomia 10. produkcja i
w tym catering przemysł

Przedsiębiorstwo prowadzi działalność w postaci produkcji i
sprzedaży chipsów owocowych i warzywnych.

Grudna
Kępska

Grudna Kepska
38-340
163

Biecz

małopolskie

brak

2018-07-31

2020-01-30

5. gastronomia
w tym catering

Działalność związana ze świadczeniem usług cateringowych dla
stołówek szkolnych, świetlic, dziennego ośrodka wsparcia oraz
opieki społecznej w Gminie Biecz.

biuro@beskidzielony.pl

Gorlice

ul. Kościuszki
34/4

38-300

Gorlice

małopolskie

brak

2018-07-31

2020-01-30

4. edukacja i
kultura

drzymi@interia.pl

Gorlice

ul. Kościuszki
92a

38-300

Gorlice

małopolskie

brak

2018-07-31

2020-01-30

2.
13. usługi
3. dom i ogród
budownictwo
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.

Tarnów

ul. Słowackiego
33-100
6

2020-01-30

1. usługi dla
firm,
2.
3. dom i ogród organizacji i
budownictwo
administracji
publicznej

Działalność zwiazana z drobnymi pracami remontowobudowalnymi, utrzymaniem porządku, a także działalność
marketingowa na zlecenie innych podmiotów.

fundacja.wyjdz.z.domu@gmail.c Moszczenica ul. Średnie 85
om

nibyniebo@gmail.com

Gorlice

Tarnów

małopolskie

małopolskie

brak

6. handel i
pozostałe
usługi

34-700

brak

2018-07-31

5. gastronomia
w tym catering

7. informatyka

Działalność związana z krzwieniem kultury, w tym: prezentacją
11. rekreacja i
zanikających zawodów, sprzedażą pamiątek regionalnych,
turystyka
prowadzeniem portalu turystycznego

60.

Stowarzyszenie Bratniej
362165284 7343533432
Pomocy

stowarzyszenie

61.

Latający Kogut
Non Profit Sp. z o.o.

spółka z organiczoną
508 036 239
odpowiedzialnością

62.

Spółdzielnia Socjalna
Albert

380526822 5492451313

spółdzielnia socjalna 501 899 933

63.

Spółdzielnia Socjalna
Mój Dom

380676792 6282273550

spółdzielnia socjalna 513 755 823

64.

Spółdzielnia Socjalna
ERA

368296774 6372201287

380211484 6282273082

501132954

spółdzielnia socjalna 606 854 596

Stan na dzień 1 października 2018 r.

zarzad@bratniapomoc.pl

Kraków

Zielińska 22/47 31-277

Kraków

małopolskie

www.bratnia
2018-09-10
pomocpl

2020-03-10

5. gastronomia
w tym catering

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.

biuro@latajacykogut.pl

Olkusz

ul.
A.Mickiewicza 32-300
25

Olkusz

małopolskie

brak

2020-03-17

1. usługi dla
firm,
11. rekreacja i
organizacji i
turystyka
administracji
publicznej

Sprzedaż i wynajem rowerów i skuterów elektrycznych, dostawa
posiłków.

m.langer@albert.krakow.pl

Chełmek

ul.
32-660
Przemysłowa 2

Chełmek

małopolskie

brak

2018-09-18

2020-03-18

1. usługi dla
firm,
organizacji i
administracji
publicznej

Usługi z zakresu specjalistycznego niszczenia dokumentów
świadczone dla firm oraz JST.

biuro@jjk.com.pl

Chrzanów

ul. H.Jordana
3/34

32-500

Chrzanów

małopolskie

brak

2018-09-19

2020-03-19

2.
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.

Chrzanów

Al. Henryka 53 32-500

Chrzanów

2020-03-19

1. usługi dla
firm,
organizacji i
administracji
publicznej

Usługi z zakresu sprzątania obiektów przemysłowych i biur oraz
pielęgnacji terenów zielonych.

ewa.szalonek@interia.eu

małopolskie

brak

2018-09-17

2018-09-19

6. handel i
pozostałe
usługi

