
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 

obowiązywan

ia statusu PS
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1 Spółdzielnia Socjalna "Delicja" 180915889 6861685244 spółdzielnia socjalna 691 627 629 delicja@poczta.onet.pl Wesoła 596 36-233 Wesoła Podkarpacie 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.
PROWES IV

2 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 Podkarpacie 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.

PROWES IV

3
Przedsiębiorstwo Społeczne Modelowanie Sylwetki Sp. 

z o.o
368549264 8722417759 spółka non profit (sp. z o.o.) 737147940 smsdebica@onet.pl Dębica Łukasiewicza 29a 39-200 Debica Podkarpacie 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.
PROWES IV

4 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 Podkarpacie 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

PROWES IV

5 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 Podkarpacie
www.znakowanieprzemyslowe2

4.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.

PROWES IV

6 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 Podkarpacie 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

PROWES IV

7 Spółdzielnia Socjalna „Wspólna” 180880257 7931624841 spółdzielnia socjalna 693 460 501 spol.wspolna@gmail.com Lubaczów Jasna 1 37-600 Lubaczów Podkarpacie 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).

PROWES IV

8 Spółdzielnia Socjana GMINOVA 369766905 8161706347 spółdzielnia socjalna 531204396 spoldzielnia@gminova.pl Giedlarowa Giedlarowa 338 37-300 Leżajsk Podkarpacie 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.

PROWES IV

9 Przedsiębiorstwo Społeczne "Retrostyl" Sp. z o.o. 368793834 7931628052 spółka non profit (sp. z o.o.) 511190421 mariojunak@wp.pl Dąbków 44A 37-100 Lubaczów Podkarpacie - 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.
PROWES IV

10 Spółdzielnia Socjalna "Samarytanin" 180840223 7931624775 spółdzielnia socjalna 790-467-406 Sp.samarytanin@wp.pl Lubaczów Tadeusza Kościuszki 2a 37-600 Lubaczów Podkarpacie 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.
PROWES IV

11 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 Podkarpacie 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.
PROWES IV

12 Przedsiębiorstwo Społeczne " Maglarz" Sp. z o.o. 368027927 8133753205 spółka non profit (sp. z o.o.) 512431581 Rzeszów ul. Sikorskiego 49b 35-304 Rzeszów Podkarpacie 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.
PROWES IV

13 Spółdzielnia Socjalna "Złote Runo" 180986814 7931625131 spółdzielnia socjalna 609 036 833 spoldzielnia@lubaczow.com.pl Dąbków 2 37-600 Lubaczów Podkarpacie 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

PROWES IV

14 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 Podkarpacie 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.
PROWES IV

15
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 Podkarpacie leonpark.pl 2018-05-25 2019-12-31 3. edukacja i kultura

12. rekreacja, turystyka i 

zakwaterowanie
usługi socjalne

Centrum zabaw dla dzieci. Mozliwość organizacji wydarzeń okolicznościowych. Animacja i zabawy dla 

dzieci
PROWES IV

16 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 Podkarpacie grota-event.pl 2018-05-25 2019-12-31 6. handel i pozostałe usługi
12. rekreacja, turystyka i 

zakwaterowanie
gastronomia w tym catering

Przedsiębiorstwo wynajmuje sprzęt eventowy taki jak namiot wielkopowierzchniowy, food trucki, 

dmuchańce. Pośredniczy równiez w realizacji usług cateringowych. Obsługuje duże wydarzenia 

komercyjne oraz indywidualne zlecenia.

PROWES IV

17 Przedsiębiorstwo Społeczne Fryzjerzy Sp z o.o. 367984897 5170383534 spółka non profit (sp. z o.o.) 601425023 Rzeszów Lubelska 41 35-233 Rzeszów Podkarpacie www.fryzjerzy.rzeszow.pl 2018-05-28 2019-12-31 18. zdrowie i uroda prowadzenie usług w zakresie fryzjerskim tj.: strzyżenie, modelowanie, koloryzacja, przedłużanie. PROWES IV

18 Spółdzielnia Socjalna Brzezinka 180938933 7922288846 spółdzielnia socjalna 535047296 Wólka Pełkińska 263 37-511 Wólka Pełkińska Podkarpacie 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.
PROWES IV

19 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 Podkarpacie 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.
PROWES IV

20 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 Podkarpacie 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.

PROWES IV

21 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 Podkarpacie 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.

PROWES IV

22 Przdsiębiorstwo 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 Podkarpacie 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. 

PROWES IV

23 Spółdzielnia Socjalna "Pasja" 180861060 7952525512 spółdzielnia socjalna 535939700 spoldzielnia.socjalna.pasja@interia.pl Przemyśl Sportowa 11 37-700 Przemyśl Podkarpacie 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.

PROWES IV

24 Przedsiębiorstwo Społeczne Krawiec Sp. z o.o. 368941476 7941824228 spółka non profit (sp. z o.o.) 668477310 mp75@onet.pl Tryńcza 127 37-204 Tryńcza Podkarpacie 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.
PROWES IV

25 Spółdzielnia Socjalna "Pinokio" 360102121 8161702757 spółdzielnia socjalna 603 426 791 stolarnia@pinokio.biz Wierzawice 517 37-300 Leżajsk Podkarpacie 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.
PROWES IV

26
Przedsiębiorstwo Społeczne Biuro Rachunkowe 

Hamryszczak & Oleszek Sp. z o.o.
369729933 7952547407 spółka non profit (sp. z o.o.) 600149961 Przemyśl Mikołaja Kopernika 3 37-700 Przemyśl Podkarpacie

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.

PROWES IV

27 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 Podkarpacie - 2018-05-29 2019-12-31 5. gastronomia
Spółka prowadzi działalność gastronomiczną-zajmuje się wytwarzaniem gotowych posiłków, obsługa 

imprez okolicznościowych:wesel, komunii, chrzcin,..
PROWES IV

28 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 Podkarpacie
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.

PROWES IV

29 Spółdzielnia Socjalna TESLA 181079444 8151798282 spółdzielnia socjalna 790-804-444 biuro@sstesla.pl Łańcut Moniuszki 19 37-100 Łańcut Podkarpacie 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.
PROWES IV

30 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 Podkarpacie 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.
PROWES IV

31 Spółdzielnia Socjalna Ogród Dokumentów 180946743 7922288935 spółdzielnia socjalna 790606405 p.daniszewski@psoni-jaroslaw.org.pl Jarosław Wilsona 6A 37-500 Jarosław Podkarpacie 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.
PROWES IV

32 Spółdzielnia Socjalna Siedlisko 181080760 5170365111 spółdzielnia socjalna 695843529 biuro@siedlisko.net.pl
Sokołów 

Małopolski
Niepodległości 5 36-050 Sokolów Małopolski Podkarpacie 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.

PROWES IV

33 Przedsiębiorstwo Społeczne OMNES 180558490 7922257805 spółka non profit (sp. z o.o.) 660573399 biuro@omnes.org.pl Jarosław Wilsona 6A 37-500 Jarosław Podkarpacie 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)
PROWES IV

34 Stowarzyszenia "Dobry Dom" 276803564 6351622813 Stowarzyszenie 507 282 079 biuro@dobrydom.org Wola Zarczycka 129 A 37-311 Wala Zarczycka Podkarpacie 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.

PROWES IV

35 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 Podkarpacie
http://www.ps-

nieruchomosci.pl/
2018-05-29 2019-12-31 1. budownictwo

12. rekreacja, turystyka i 

zakwaterowanie
zakwaterowanie

Przedsiębiorstwo Społeczne NIERUCHOMOŚCI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzi 

działalność w zakresie usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.
PROWES IV

36 Przedsiębiorstwo Społeczne Fit Fat Bistro Sp. z o.o. 369522089 8151803391 spółka non profit (sp. z o.o.) 791314110 1maciejmroczka@gmail.com Białobrzegi Białobrzegi 31B 37-114 Białobrzegi Podkarpacie 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.

PROWES IV

37 Spółdzielnia Socjalna Stawiamy Ślady 181026810 8151797957 spółdzielnia socjalna 790-204-444 stawiamyslady@op.pl Łańcut Moniuszki 19 37-100 Łańcut Podkarpacie - 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. PROWES IV

38 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 Podkarpacie http://autodetailing-rzeszow.pl 2018-05-30 2019-12-31 8. motoryzacja 6. handel i pozostałe usługi 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.

PROWES IV

39 Spłdzielnia Socjalna "Szóstka" 181114507 7952529266 spółdzielnia socjalna 517 021 168 kontakt@zlobekramtamtam.pl Przemyśl Szymanowskiego 1 37-700 Przemyśl Podkarpacie http://zlobekramtamtam.pl 2018-05-30 2019-12-31 3. edukacja i kultura 5. gastronomia gastronomia w tym catering
Spółdzielnia Socjalna "Szóstka" prowadzi żłobek Ramtamtam, oraz klub dziecięcy, jej głównym 

przedmiotem działalności jest opieka dzienna nad dziećmi.
PROWES IV

40 Spłdzielnia Socjalna "Ostoja" 180856193 7952525423 spółdzielnia socjalna 883 633 030 Przemyśl ul. Opalińskiego 9 37-700 Przemyśl Podkarpacie www.zlobek-krainamaluszka.pl 2018-05-30 2019-12-31 3. edukacja i kultura 5. gastronomia gastronomia w tym catering
Spółdzielnia Socjalna "Ostoja" prowadzi żłobek Kraina Maluszka, oraz klub dziecięcy, jej głównym 

przedmiotem działalności jest opieka dzienna nad dziećmi.
PROWES IV

41 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 Podkarpacie http://cukierniaprzemyska.pl/ 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.
PROWES IV

42 Przedsiębiorstwo Społeczne Zielone Ciepło Sp. z o.o. 369127849 7922301877 spółka non profit (sp. z o.o.) 600156815 golbalux@op.pl Wiązownica Sportowa 15 37-522 Jarosław Podkarpacie zielonecieplo.biz 2018-06-07 2019-12-31 11. pozostała produkcja i przemysł 11. pozostała produkcja i przemysł 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.

PROWES IV

43 Przedsiębiorstwo Społeczne AGK Sp. z o.o. 369200003 7922301883 spółka non profit (sp. z o.o.) 608555907 golbalux@op.pl Wiązownica Sportowa 15 37-522 Jarosław Podkarpacie drewnoopalowe.pl 2018-06-07 2019-12-31 11. pozostała produkcja i przemysł 11. pozostała produkcja i przemysł 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.
PROWES IV

44 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.
ROWES I 

45 Spółdzielnia Socjalna "Radość" 369033887 6852333936 spółdzielnia socjalna 530212434 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.

OWES Jasło III

46 Malarnia Proszkowa Sp. z o.o 369327152 8133769465 spółka non profit (sp. z o.o.) 698427662 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.
ROWES I 

47 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.

ROWES I 

48 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.
ROWES I 

49 Fundacja Inicjatyw Lokalnych "Carpe Diem" 369420526 6852334166 fundacja 725255665 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

OWES Jasło III

50 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.
ROWES I 

51 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.
ROWES I Strona 1 z 3
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52 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.
ROWES I 

53 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.

ROWES I 

54 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).

ROWES I 

55 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. ROWES I 

56 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.

ROWES I 

57 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
ROWES I 

58 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.
ROWES I 

59 Spółdzielnia Socjalna "Pięć Plus" 180493690 8652522421 spółdzielnia socjalna
797790887/79779088

3
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.
ROWES I 

60 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. 

ROWES I 

61 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. 

ROWES I 

62 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.
ROWES I 

63 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.

ROWES I 

64 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. 
ROWES I 

65 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.
ROWES I 

66 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.
ROWES I 

67 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

ROWES II

68 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.
ROWES II

69 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.agencjadzielspolecznych.p

l
2018-06-22 2019-12-31

14. usługi dla firm, organizacji i 

administracji publicznej
Wykonywanie zdjęć, filmów, relacji, reklam, wywiadów, prezentacji ROWES I 

70
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
ROWES I 

71 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
ROWES I 

72 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. ROWES I 

73 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. ROWES I 

74 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. ROWES I 

75 PS TABGHA SP. Z O.O. 380384760 7952548795 spółka non profit (sp. z o.o.) 660612582 ps.tabgha@op.pl Przemyśl Zygmunta Krasińskiego 24 37-300 Przemyśl Podkarpacie tabgha.pl 2018-07-02 2020-01-02 5. gastronomia Przygotowanie posiłków, działalność gastronomiczna, dostarczanie posiłków na zamóienie PROWES IV

76 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 Podkarpacie 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
PROWES IV

77 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 Podkarpacie 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..

PROWES IV

78 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 Podkarpacie 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..
PROWES IV

79 Fundacja w Trosce o Życie 180403422 6861658684 fundacja 695577975 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

OWES Jasło III

80
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze 

Wisłoka”
180325260 6871891494 stowarzyszenie 695756326 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.

OWES Jasło III

81 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.
ROWES I 

82 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

ROWES I 

83 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 Podkarpacie 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

PROWES IV

84 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. ROWES I 

85 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 Podkarpacie 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.).

PROWES IV

86
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 Podkarpacie 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

PROWES IV

87 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 Podkarpacie 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).

PROWES IV

88 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 Podkarpacie 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.

PROWES IV

89 Aktywator Biznesu 380874836 7952549688 spółka non profit (sp. z o.o.) 500 851 891 aktywatorbiznesu24@gmail.pl Przemyśl Rynek 26/14 37-700 Przemyśl Podkarpacie 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

PROWES IV

90 Spółdzielnia Socjalna "EUREKA" 369766934 8161706353 spółdzielnia socjalna 790419720 p.sarzynska@nowasarzyna.eu Nowa Sarzyna Mikołaja Kopernika 1 37-310 Nowa Sarzyna Podkarpacie 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 

PROWES IV

91 Spółdzielnia Socjalna POLDUB 380479028 7952548938 spółdzielnia socjalna 889786128 naprawapojazdowpoldub@o2.pl Iskań 38 37-750 Dubiecko Podkarpacie 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, 
PROWES IV

92
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.

ROWES II

93 Przedsiębiorstwo Społeczne HMK Sp. z o.o. 381151436 8151804545 spółka non profit (sp. z o.o.) 534492993 Łańcut 229 37-100 Łańcut Podkarpacie 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

PROWES IV

94
Przedsiębiorstwo Społeczne Galeria Majsterkowicza Sp. 

z o.o.
380063291 8151803764 spółka non profit (sp. z o.o.) 664878952 kontakt@galeriamajsterkowicza.pl Wola Dalsza 231 37-100 Łańcut Podkarpacie 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.

PROWES IV

95 Świat Inspiracji spółka z o.o. 369864745 7922302428 spółka non profit (sp. z o.o.) 693119717 adamhalwa@wp.pl Wysocko 29 37-512 Wysocko Podkarpacie 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.).

PROWES IV

96 PS LAWETA Sp. z o.o. 380419569 7952548832 spółka non profit (sp. z o.o.) 662119260 klaudia.fac@gmail.com Przemyśl Emilii Plater 4 37-700 Przemyśl Podkarpacie 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

PROWES IV

97 Fundacja Katolicka na rzecz nowej Ewangelizacji 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 7. informatyka Fundacja DEOmeo prowadzi portal internetowy będący marketplacem dla organizatorów wydarzeń ROWES I 

98 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 Podkarpacie 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, 
PROWES IV

99 PS WARSZTATOWO sp. z o.o. 369511737 7952546891 spółka non profit (sp. z o.o.) 500872577 katarzyna.grabka.art@gmail.com Przemyśl Asnyka 6 37-700 Przemyśl Podkarpacie 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-
PROWES IV

100 Spółdzielnia Socjalna JAWOR 380027496 7941824814 spółdzielnia socjalna 605512863 wnioski@jawornikpolski.itl.pl Hadle Szkalrskie 70 37-232 Jawornik Polski Podkarpacie 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 

PROWES IV

101 Pachnąca Łąka Sp. z o.o. 381583785 7952551099 spółka non profit (sp. z o.o.) 509675133 waldemar.martinek@wp.pl Przemyśl Chmielna 5 37-700 Przemyśl Podkarpacie http://www.pachnacalaka.pl/ 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; 

PROWES IV
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102 Fundacja Aktywna Galicja 367259713 6852332581 fundacja 600433199 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.

OWES Jasło III

103 Spółdzielnia Socjalna Gorzyczanka 369766868 7941824731 spółdzielnia socjalna 509261771 spoldzielniagorzyczanka@gmail.com Gorzyce Gorzyce 260 37-204 Tryńcza podkarpacie 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

PROWES IV

104 Fundacja Bieszczadzka 371165802 6881245689 fundacja 601055457 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.

OWES Jasło III

105 Apartamenty Galicja Spółka z o.o. 380991306 7952549903 Spółka z o.o. (non profit) 793499919 gerda.porebska@interia.pl Przemyśl Dworskiego 79 37-700 Przemyśl podkarpacie 2019-02-08 2020-08-31 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

PROWES IV

106 PS KAMELEON Spółka z o.o. 369041013 7952545360 Spółka z o.o. (non profit) 692438479 j.zapotocki@interia.pl Prałkowce 177/1 37-700 Przemyśl podkarpacie 2019-02-08 2020-08-31 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

PROWES IV

107 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Gać 180404634 7941777262 Stowarzyszenie 698 670 554 stowarzyszeniegac@wp.pl Gać BIAŁOBOKI  160  37-207  GAĆ podkarpacie 2019-02-15 2020-08-31 gastronomia w tym catering

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.

PROWES IV

108 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.

ROWES I

109 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.

ROWES II

110 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.
ROWES II

111 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.
ROWES II

112 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.

ROWES II

113 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.

ROWES II

114 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.
ROWES II

115 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.

ROWES II

116 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.
ROWES II

117 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.

ROWES II

118 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.
ROWES II

119 Spółdzielnia Socjalna Czarna Galicja 381842577 8133796410 spółdzielnia socjalna 783-933-003 spoldzielnia.czarnagalicja@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. ROWES II

120 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. 
ROWES II

121 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.
ROWES II

122 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.

ROWES II

123

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.

ROWES II

124 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.

ROWES II

125 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.

ROWES I

126 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.
ROWES II

127
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.
ROWES II

128
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.

ROWES II

129 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.

ROWES II

130 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.
ROWES II

131 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.
ROWES II

132 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.
ROWES II

133 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.

ROWES I

134 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.
ROWES II

135 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). 
ROWES I

136 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.

ROWES II

137 Fundacja Żywieniowe ABC 381352206 8133791536 fundacja 661 111 439 dietetyk-rzeszow@wp.pl Rzeszów ul. Wierzbowa 2 35-310 Rzeszów podkarpackie www.zywienioweabc.com.pl 2019-05-14 2020-11-14 18. zdrowie i uroda
12. rekreacja, turystyka i 

zakwaterowanie
6. handel i pozostałe usługi

Jesteśmy Fundacją posiadającą status przedsiębiorstwa społecznego, zajmującą się świadczeniem usług z 

zakresu profilaktyki zdrowego stylu życia ze szczególnym naciskiem na strefę edukacji o problemów 

zywieniowych

ROWES I

138 4EST Sp. z o.o. 380852020 8133787150 spółka non profit (sp. z o.o.) 663 728 426 4est.rzeszow@gmail.com Rzeszów ul. Langiewicza 29A 35-085 Rzeszów podkarpackie 2019-05-15 2020-11-15 2. dom i ogród 1. budownictwo
Przedsiębiorstwo zajmuje się działalnością usługową związaną z zagospodarowaniem terenów zieleni oraz 

wykonywaniem robót budowlanych i wykończeniowych
ROWES I

139 Stowarzyszenie Zdrowie i Fitness 3624544670 8172178113 stowarzyszenie 501 388 569 sylwia@kuzniaatletow.pl Mielec ul. Długa 37A 39-300 Mielec podkarpackie www.kuzniaatletow.pl 2019-05-22 2020-11-22 3. edukacja i kultura
12. rekreacja, turystyka i 

zakwaterowanie

Stowarzyszenie Zdrowie I Fitness prowadzi sale sportów walki pod nazwą Kuźnia Atletow im. St. "Zbyszko" 

Cyganiewicza. Klub ma ok.250m², posiada jedyną w Mielcu salę zapaśniczą, salę bokserską z ringiem oraz 

strefe wolnych ciężarów.

ROWES II

140 B&B REMONT Sp. z o.o. 380721995 5170392303 spółka non profit (sp. z o.o.) 880 328 328 andrzej19755@wp.pl Racławówka Racławówka 252 36-047 Niechobrz podkarpackie 2019-05-29 2020-11-29 1. budownictwo

Przedsiębiorstwo świadczy usługi remontowo-budowalne dla os. fizycznych oraz firm w zakresie 

malowania, szpachlowania, tynkowania, układania płytek, montaż instalacji wodno-sanitarnej/gazowej, 

wykonywania sufitów podwieszanych/ścian dział.

ROWES I

141 Spółdzielnia Socjalna EKO-MADBUD 180789597 5170358074 spółdzielnia socjalna 607-097-748 marzena.pustelak@gmail.com Boguchwała ul. Suszyckich 18/11 34-060 Boguchwała podkarpackie www.ekomadbud.com.pl 2019-06-07 2020-12-07 2. dom i ogród
Spółdzielnia świadczy usługi z zakresu utrzymania i pielegnacjiterenów zielonych, porządkowe, a także 

remontowo-budowlane.
ROWES II

142 Fundacja Teatr Wyobraźni 380341287 8672245189 fundacja 503-049-899 teatrwyobrazni@gmail.com
Baranów 

Sandomierski
ul. Zamkowa 24B/1 39-450 Baranów Sandomierski podkarpackie www.teatrwyobrazni.pl 2019-06-12 2020-12-12 3. edukacja i kultura

Fundacja posiada sale edukacyjne i studio nagrań. Realizuje warsztaty tworzenia słuchowisk radiowych dla 

dzieci i młodzieży oraz organizacji pozarządowych.
ROWES II

143 EM Błysk Sp. z o.o. 381563481 8672246237 spółka non profit (sp. z o.o.) 501-694-258 elacygan111@o2.pl Krawce Krawce 115 39-410 Grębów podkarpackie 2019-06-26 2020-12-26
14. usługi dla firm, organizacji i 

administracji publicznej
2. dom i ogród

EM Błysk zajmuje się sprzątaniem jednorazowym, okazyjnym i dlugoterminowym, praniem tapicerek 

meblowych i samochodowych, dywanów, czyszczeniem kostki brukowej i elewacji oraz pielęgnacją 

grobów.

ROWES II

144 Spółdzielnia Socjalna "RAZEM" 381132002 6020137018 spółdzielnia socjalna 792-917-042 sow-pol@wp.pl Nisko ul. Grądy 29 37-400 Nisko podkarpackie 2019-06-26 2020-12-26 5. gastronomia 6. handel i pozostałe usługi

Spółdzielnia prowadzi sklep oferujący towary tradycyjne, spożywcze i przemysłowe, jak i ekologiczne 

dostarczane przez lokalne gospodarstwa i lokalnych przedsiębiorców. Sklep oferuje również możliwość 

dostarczania towarów pod wskazany adres

ROWES I

145 KARO Sp. z o.o. 380998449 6020136875 spółka non profit (sp. z o.o.) 725 549 997 biuro@meble-marzen.com.pl Rudnik nad Sanem
ul. Ks. Augustyna 

Kordeckiego 48
37-420 Rudnik nad Sanem podkarpackie 2019-07-16 2021-01-16 9. produkcja mebli

Przedsiębiorstwo wykonuje meble wysokiej jakości dla klientów indywidualnych, firm, placówek 

oświatowych i socjalnych. W skład oferowanych produktów wchodzą: meble kuchenne, pokojowe, 

łazienkowe, biurowe, szkolne i specjalistyczne. 

ROWES I

146 Warsztat 109 Sp. z o.o. 380371822 8133782365 spółka non profit (sp. z o.o.) 886 130 636 motomis@gmail.com Rzeszów ul. Kościelna 6/16 35-505 Rzeszów podkarpackie 2019-07-16 2021-01-16
14. usługi dla firm, organizacji i 

administracji publicznej
8. motoryzacja

Przedsiębiorstwo zajmuje się głównie serwisem/naprawami/aktualizacjami/modyfikacjami elektroniki 

samochodowej. Prowadzi również bieżącą naprawę i serwis samochodów osobowych oraz dostawczych. 

Obecnie zatrudnia 4 pracowników.

ROWES I

147 Spółdzielnia Socjalna Łęgowianka 381027972 8652569210 spółdzielnia socjalna 660 670 725 kontakt@legowianka.pl Bojanów ul. Polna 16 B 37-433 Bojanów podkarpackie 2019-07-16 2021-01-16
14. usługi dla firm, organizacji i 

administracji publicznej
3. edukacja i kultura

Spółdzielnia Socjalna Łęgowianka zajmuje się produkcją strojów ludowych (lasowiackich i rzeszowskich), 

prowadzeniem warsztatów rękodzielniczych i organizacją koncertów Kapeli Ludowej „Łęgowianie” Tadka 

Szczęcha oraz warsztatów muzycznych.

ROWES I

148
Firma Produkcyjno-Usługowa Ragnar Non For Profit Sp. 

z o.o.
380885573 8722421212 spółka non profit (sp. z o.o.) 737 162 020 biuro@grafitdruk.pl Dębica ul. Wielopolska 45 39-200 Dębica podkarpackie www.grafitdruk.pl 2019-07-30 2021-01-30

14. usługi dla firm, organizacji i 

administracji publicznej
6. handel i pozostałe usługi

Przedsiebiorstwo wykonuje kompleksowe usługi druku 3D, cyfrowego, offsetowego, od projektu 

graficznego do gotowego wyrobu. Drukarnia oferuje szeroki asortyment usług dodatkowych m.in..: 

skanowanie 3D,laminowanie,projekty graficzne.

ROWES II

149 Stowarzyszenie na Rzecz Osiedla Poręby Dębskie 364076567 8672241524 stowarzyszenie 506 453 269 m.lenka.g@gmail.com Nowa Dęba ul. Strażacka 3 39-460 Nowa Dęba podkarpackie 2019-07-17 2021-01-17 3. edukacja i kultura 5. gastronomia
12. rekreacja, turystyka i 

zakwaterowanie

Stowarzyszenie prowadzi kuchnię cateringową. Pracownicy gotują domowe obiady dla mieszkanców 

Nowej Dęby.
ROWES II

150 Fundacja Opadigital 381360335 6020137188 fundacja 609 643 979 mdz@opadigital.pl Racławice ul. Rudnicka 16 37-400 Racławice podkarpackie www.opadigital.pl 2019-07-30 2021-01-30 7. informatyka 3. edukacja i kultura 6. handel i pozostałe usługi Fundacja zajmuje się usługami instalacji teletechnicznych oraz szkoleniem młodzieży w branży IT. ROWES II

151 Stowarzyszenie M-Rock 180647064 8672222900 stowarzyszenie 721 111 901 biuro@mrock.com.pl Tarnobrzeg ul. 1 Maja 4a/508 39-400 Tarnobrzeg podkarpackie 2019-07-17 2021-01-17 6. handel i pozostałe usługi Stowarzyszenie zajmuje się działalnością, które oferują agencje artystyczne i weselne. ROWES II

152 Metal Spaw Sp. z o.o. 38127958 8172189849 spółka non profit (sp. z o.o.) 501 825 478 stanislawkrupa@02.pl Chorzelów Chrząstów 66 39-331 Chorzelów podkarpackie 2019-09-13 2021-03-13 11. pozostała produkcja i przemysł
Przedsiębiorstwo Społeczne działa w branżymetalowej, zajmuje się produkcją platform do przewozu 

zlomu i surowców wtórnych, koszy i stojaków na worki na odpady 250l i worki big-bag 1500l.
ROWES II

153 Gym Fit Sp. z o.o. 380935791 8672245657 spółka non profit (sp. z o.o.) 537 596 657 k.jarco@gym-fit.eu Skopania ul. Jana Pawła II 36 39-451 Skopania podkarpackie www.guym-fit.eu 2019-09-13 2021-03-13 6. handel i pozostałe usługi

Gym Fit jest dostawcą zregenerowanychurządzeń do siłowni i klubow fitness. Specjalizuje się w 

profesjnalnej regeneracji urządzeń cardio i silowych renomowanego producenta w branzy fitness 

Technogym. Swiadczą również usługi serwisowe.

ROWES II

154 Stowarzyszenie Ecoplus 380180482 8172188117 stowarzyszenie 505 105 625 artur.bodziony@wp.pl Mielec
ul. Kardynała 

Wyszyńskiego 6b/6
39-300 Mielec podkarpackie www.ecoplus.org.pl 2019-09-23 2021-03-23 1. budownictwo Stowarzyszenie Ecoplus dziala w branży badań, analiz technicznych - fotowoltaika. ROWES II

Strona 3 z 3


