
 



    

Lp. Nazwa firmy Profil prowadzonej działalności firmy Produkty/usługi   jakich  poszukuje firma 

1.  AAS Recruitment  
Sp. z o.o. 

Spółka AAS Recruitment powstała w 2006 roku, jest częścią 
międzynarodowej Grupy Exact Systems. Zapewniamy pomoc w rekrutacji i 
zatrudnieniu, a także dokonaniu wszelkich formalności z tym związanych. 
Firma daje możliwość połączenia elastyczności i jakości z bezpieczeństwem i 
procesami dużej struktury. Proponuje usługi z zakresu wsparcia procesów 
produkcji oraz logistycznych, kontroli, naprawy i podmontażu części. Firma 
oferuje outsourcing pracowników, rekrutacje specjalistyczne, agencje pracy 
tymczasowej. 

AAS Recruitment  jest idealnym partnerem 
biznesowym dla firm poszukujących rozwiązań, 
pozwalających natychmiast reagować na sezonowe 
wzrosty produkcji, jak również fluktuację zamówień 
Klientów.  
Współpraca z wszystkimi firmami, które napotkały na 
swojej drodze problemy z rekrutacją pracowników na 
różnych szczeblach.  
 

2.  
AFORTI 

EXCHANGE S.A. 

Wymiana walut dla eksporterów i importerów. 

Funkcjonalne rozwiązania online z ofertą kurów wymiany walut często 
lepszych niż bankowe. Licencja KNF, proces w pełni online, unikalny 
program lojalnościowy z nagrodami. 

Poszukujemy firmy będą eksporterem i/lub 
importerem. 
Współpraca: RAJ-POL Dorotra Madej, KUBARA 
Components, BABY FASHION Elżbieta Nowak. 

3.  Agencja Rozwoju 
Przemysłu S.A. 

ARP S.A. jest spółką Skarbu Państwa, wchodzi w skład Grupy Polskiego 
Funduszu Rozwoju, zajmuje się finansowaniem przedsiębiorstw, 
restrukturyzacją rozwojową, wdrażaniem nowych technologii oraz działaniami 
o charakterze specjalnym (np. Tarcza Antykryzysowa). 

Oferujemy: pożyczki obrotowe i inwestycyjne, leasing maszyn i urządzeń, 
factoring, programy restrukturyzacyjne. 

Współpraca z firmami z sektora MŚP prowadzące 
pełną księgowość, osiągającymi dodatni wynik 
finansowy oraz osiągające obroty roczne powyżej  
4 mln zł. 

 

4.  
APAMA 

ACOUSTIC 
PROJEKT 

APAMA – zajmujemy się kompleksowo akustyką i ochroną przed hałasem w 
bardzo szerokim zakresie od badawczego po wykonawczy. Projektowanie, 
prace badawcze produkcja zarówno materiałów i kompozytów dla firm 
produkcyjnych jak i produktów dekoracji wnętrz poprawiających akustyczne 
warunki pomieszczeń. Oferuje pełną gamę usług i produktów poprawiających 
komfort akustyczny zarówno w przemyśle jak i domu. 

Poszukujemy firmy budującej i wdrażającej 
automatyzacje produkcji, dostawców opakowań, firm 
zajmujących się sprzedażą materiałów dekoracyjnych, 
firm która potrzebują do swojej produkcji elementy 
wykonane z gumy lub pianek.  



5.  ARGO NAVI 

Firma doradcza zajmuje się kompleksową obsługą podmiotów gospodarczych 
w zakresie doradztwa prawnego, pozyskiwania dotacji oraz 
szkoleniami.Doradztwo prawne. Doradztwo w zakresie przygotowywania 
wniosków o dotacje UE oraz ich rozliczeniem. Organizacja szkoleń dla firm. 

Firmy zainteresowane i poszukujące dotacji 
doradztwa prawnego oraz szkoleń dla swoich 
pracowników. 

6.  Asten Group  
Sp. z o.o. 

Asten Group od 20 lat oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie: 
przetwórstwa tworzyw sztucznych; wentylacji, klimatyzacji i chłodnictwa; 
marketingu oraz HR. W ramach struktury Firmy funkcjonuje siedem Marek 
specjalizujących się w różnych obszarach biznesu: handlu, dystrybucji, 
projektowaniu graficznym oraz zarządzaniu zasobami ludzkimi.  W planach na 
najbliższy czas pozostaje wprowadzenie na rynek kolejnych Marek.  
Firma oferuje takie marki jak: Marka Plastigo - dystrybutor maszyn i urządzeń 
do przetwórstwa tworzyw sztucznych, świadczący kompleksowe wsparcie 
usługowe w zakresie serwisu, szkoleń, badań laboratoryjnych oraz 
automatyzacji; Marka Shini Europe – europejski centrum logistyczne 
oferujące urządzenia preferencyjne do przetwórstwa tworzyw sztucznych za 
pośrednictwem ogólnoeuropejskiej sieci sprzedaży. W ramach wsparcia 
posprzedażowego dostarcza rozwiązania technologiczne „szyte na miarę” oraz 
oferuje wsparcie techniczne; Marka Technigo – dostawca produktów 
uzupełniających dla przetwórców tworzyw sztucznych; Marka Ozzone – 
centrum systemów wentylacji, klimatyzacji i chłodnictwa dla Klientów 
indywidualnych oraz biznesowych. Dostarcza bezpieczne i renomowane 
urządzenia o wysokiej wydajności i niskim zapotrzebowaniu na energię.; 
Marka VIKK – dostawca rozwiązań chłodniczych przeznaczonych dla 
przemysłu. Głównym obszarem zastosowania urządzeń marki VIKK jest 
zasilanie wodą chłodzącą wtryskarek, rozdmuchiwarek, wytłaczarek, pras 
hydraulicznych, zgrzewarek laserowych, urządzeń wentylacyjnych oraz 
procesów technologicznych; Marka Adino – studio brandingowe 
specjalizujące się w zakresie projektowania systemów identyfikacji wizualnej. 
Głównym celem działania Adino jest kompleksowa obsługa Klientów, 
polegająca na odnalezieniu i wdrożeniu najbardziej efektywnych rozwiązań 
wizualnych, odpowiadających pożądanemu wizerunkowi firmy lub marki; 
Havier – dostawca rozwiązań z dziedziny Zarządzania Zasobami Ludzkimi. 
Świadczy usługi zarówno dla pracowników poszukujących pracy, jak i 
pracodawców poszukujących kadry. W swoim modelu biznesowym łączy 
standardy stosowane w międzynarodowych korporacjach z zaangażowaniem i 
stylem pracy firmy lokalnej. 

Firma poszukuje produktów/usług umożliwiających 
rozszerzenie obecnego asortymentu, pozwalających 
tym samym na bycie konkurencyjnym w stosunku do 
innych przedsiębiorstw jak również wdrożenie 
innowacji, które przełożą się na rozwój firmy. 
Współpracę chcieliby nawiązać z firmą, która 
umożliwi poszerzenie horyzontu oferowanych 
produktów i usług, jak również przyczyni się do 
umocowania pozycji firmy względem firm 
konkurencyjnych. 



7.  BATNA Sp. z o.o. 

Firma BATNA jest głównym dystrybutorem sprzętu IT z ponad 20 letnim 
doświadczeniem. Mamy w ofercie ponad 70 brandów. Obsługujemy klientów 
z całego świata o różnych profilach handlowych m.in. dostawcy usług 
internetowych i duże sieci handlowe. Skupiamy się na sprzedaży hurtowej. 
Oferujemy szeroko pojęty sprzęt IT z kategorii: Sprzęt sieciowy (routery, 
switche, okablowanie), Elektronika domowa i monitoring (odkurzacze, 
oświetlenie LED, grzejniki, kamery IP, smarthome), Zasilanie (akumlatory i 
agregaty) 

Szukam potencjalnych klientów hurtowych – tylko 
tacy nas interesują. 

8.  

Biuro SYSTEM 
Szkolenia i 

Consulting Dariusz 
Okraska 

Realizacja konsultacji, wdrożeń i szkoleń z zakresu Systemów Zarządzania 
ISO (jakoś, środowisko, BHP, energia); Obsługa i szkolenia z zakresu BHP i 
PPOŻ.  
Realizacja szkoleń dla Pełnomocników i audytorów zintegrowanych systemów 
zarządzania ISO; Pomoc w nadzorowaniu wymagań BHP i PPOŻ w 
Organizacjach i Zakładach Pracy w tym prowadzenie dochodzenia 
powypadkowego, opracowywania instrukcji, kontrolowania stanu warunków 
bhp i ppoż 

Poszukujemy: usługi w zakresie pozyskiwania 
środków i dotacji dla firm w celu realizacji projektów 
szkoleniowych i doradczych. 

Współpraca z firmami umożliwiającymi pozyskanie 
środków i dotacji na działania szkoleniowe i 
doradcze.  

9.  
BMF Bogusław 
Foszmanowicz 

Firma istnieje od 1998 roku rozwinęła kilka działów: Dział komputerów 
specjalistycznych o wzmocnionej konstrukcji dedykowanych dla służb 
mundurowych, przemysły itp. Obejmuje komputery typu tablety, laptopy, 
Mini PC, All-in-one oraz peryferia jak przemysłowe klawiatury czy 
urządzenia sterujące. Dział pojazdów elektrycznych zajmujący się pojazdami 
od e-rolek przez hulajnogi czy skutery, mini auta czy autobusy wolnobieżne. 
Dział sprzętu komputerowego dedykowanego dla medycyny i peryferii jak 
klawiatury medyczne. Dział smartfonów „pancernych” przystosowanych do 
pracy w trudnych warunkach z wbudowanymi elementami jak kamera 
termowizyjna. Dział serwisu sprzętu komputerowego. 

Poszukujemy poddostawców elementów lub firm 
wykonujących usługi niezbędne dla naszej produkcji. 
Chętnie podejmiemy współpracę z integratorami, 
którzy dołączą nasze produkty do swojej oferty.  

10.  Business Center 1  
Sp. z o.o. 

Usługi edukacyjne, projekty unijne, studia w Londynie, wynajem sal 
szkoleniowych, dotacje na otwarcie działalności gospodarczej. 

Firma BC1 poszukuje klientów usług szkoleniowych 
– szczególnie w ramach Bazu Usług Rozwojowych 
(dofinansowanie 80% EFS dla sektora mikro i małych 
firm), kandydatów na studia doktoranckie Londyn – 
tryb indywidualny. 



11.  
Center-Gaz  

Sp. z o.o. Sp. k. 

Firma Center-Gaz zajmuje się głównie sprzedażą gazów technicznych i 
spożywczych. Wykonuje usługi takie jak montaż instalacji. Oferuje gazy 
techniczne-argon, tlen, CO2, azot, mieszanki spawalnicze, mieszkanki 
spożywcze, gazy ciekłe azot/tlen/argon, zbiorniki stacjonarne/zbiorniki 
transportowe. 

Poszukuje firm spawalniczych, hutniczych, 
stalowych, zajmujących się pakowaniem żywności, 
logistycznych i transportowych.   

12.  

Centrum Doradztwa 
Biznesowego Polsko-

Ukraińskiej Izby 
Gospodarczej 

Zakres: www.pol-ukr.com  

13.  CTC Service Polska 
Sp. z o.o. 

Wykonywanie usług na terenie Niemiec w branży konstrukcji stalowych i 
metalowych. 
Sprzedaż polskich produktów na Zachód (B2C) 
Doświadczenie na rynku niemieckim od 1991r. 

Firma poszukuje towarów do sprzedaży – 
dropshipping. 

14.  
DEGROPOL 

Ośrodek Badawczo 
Rozwojowy 

Ośrodek Badawczo Rozwojowy współpracuje z uczelniami oraz ośrodkami w 
zakresie hutnictwa. Oferuje odkuwki stalowe o dużych masach i gabarytach. 

 

15.  
doplacimywiecej.pl 

Sp. z o.o. 

Profilem działalności firmy jest świadczenie usług prawnych dla klientów. 
Świadczymy pomoc w zakresie uzyskania odszkodowania po zdarzeniu 
komunikacyjnym i reprezentujemy klienta w procesie uzyskania zwrotu 
kosztów kredytu. 
Oferujemy: usługi prawne w zakresie uzyskiwania roszczeń 
odszkodowawczych i bankowych. 

Poszukujemy współpracy z firmami obsługujących 
klientów po kolizji – np. fizjoterapeutów, blacharzy, 
komisy samochodowe, firm działających w branży 
finansowej. 
Współpraca: firmy blacharskie, gabinety 
fizjoterapeutyczne, sklep z częściami 
motoryzacyjnymi. 

 

16.  
DROGERIE Janusz 

Musiał 

Salon drogeryjny głównie sieciówki „DROGERIE POLSKIE” – kosmetyki 
ekologiczne, bio, naturalne, chemia gospodarcza. 

Współpraca z firmami zużywającymi większe ilości 
chemii gospodarczej. 



17.  
ELPI Trading 

Company  
Leszek Pikuła 

Firma zajmuje się organizacją importu i eksportu dla firm od wyszukiwania 
dostawców, podpisania kontraktów poprzez organizacje transportu, odprawy 
celnej i dostawy do klienta. Główne rynki to Chiny, Bangladesz, Korea 
Południowa, Węgry, Hiszpania. Organizacja transportu morskiego z Chin.  

 

18.  
Europejski Fundusz 

Leasingowy S.A. 

Europejski Fundusz Leasingowy S.A. to jedna z wiodących firm leasingowych 
w Polsce (działamy od ponad 31 lat). EFL jest częścią międzynarodowej 
Grupy Credit Agricole. Od 2022 roku odpowiadamy na potrzeby klientów w 
zakresie finansowania inwestycji. W swojej ofercie posiadamy m.in. leasing i 
pożyczkę dla pojazdów, maszyn, wyposażenia biur, fotowolatiki itp, najem 
pojazdów do 3,5t oraz Truck, factoring. 

Nasze usługi dedykowane są przedsiębiorcom-mikro, 
małe i średni firmy, korporacje, rolnicy indywidualni i 
przedsiębiorstwa rolnicze.  

19.  EWL S.A. 

Leasing pracowniczy: możliwość dynamicznego reagowania na zmieniające 
się potrzeby kadrowe. 
W branżach cechujących się sezonowością pracy wynajem personelu pozwala 
na szybkie pozyskanie pracowników tymczasowych w okresie wzmożonej 
produkcji oraz płynną redukcję zatrudnienia w okresie spadkowym, niwelując 
tym samym koszty i ryzyko zatrudnienia oraz zwolnień pracowników 
etatowych.  
Wynajem pracowników do pracy: Możliwość elastycznego zatrudnienia, w 
przypadku nagłego i nie planowanego wzrostu produkcji, przy jednoczesnej 
redukcji kosztów ponoszonych na rekrutację i selekcję pracowników oraz ich 
obsługę kadrowo – płacową i administracyjną. 
Usługi outsourcingowe dla firm oraz przedsiębiorców, którzy chcieli by 
przenieść w ręce doświadczonej agencji: dobór i oddelegowanie personelu 
spełniającego wymagania projektu, odpowiedzialność za zarządzanie 
personelem realizującym wyznaczone zadania, dbałość o najwyższą jakość 
realizacji zleconego procesu, zobowiązania wobec pracowników i urzędów 
kontrolnych. 
Legalizacja zatrudnienia: Audyt i wskazanie możliwych form zatrudnienia, 
Konsultacje legalizacyjne z Klientem oraz Pracownikiem, Pomoc w uzyskaniu 
wymaganych zezwoleń i oświadczeń, Monitoring terminów kończących się 
pozwoleń i wskazania dotyczące kontynuacji zatrudnienia. 
Pracownicy IT – rekrutacja: Sourcing, Rekrutacja, Relokacja, Legalizacja 

Firmy produkcyjne, magazynowe oraz usługowe, 
które gotowe są zatrudnić pracowników 
niewykwalifikowanych ( do przyuczenia). 

20.  Fabrykarowerow.com 
Wojciech Kluk 

Handel rowerami marki TREK oraz usługi związane z serwisowaniem 
rowerów. Wypożyczalnia rowerów. Oferujemy: rowery, akcesoria, usługi 
serwisowe, wynajem rowerów dla firm oraz klientów indywidualnych. 

 



21.  
F.P.H.U. GREEN 
PACK Tadeusz 

Szymanek 

Firma zajmuje się: Produkcją woreczków foliowych. 
Woreczki z folii LDPE, OBPP, PPCAST. 
Nadruki na opakowaniach. 
Nadruki cyfrowe i sitodrukiem na kartonie, papierze, nadruki tampondrukiem 
na opakowaniach. 
Dystrybucja opakowań, materiałów opakowaniowych – folie, taśmy, 
urządzenia, artykuły utrzymania czystości. 
Dystrybucja towarów opakowaniowych dla gastronomii, branży spożywczej, 
przemysłu, sklepów, biur. 

Firma chce nawiązać współpracę ze wszystkimi 
przedsiębiorstwami w każdej branży. 

22.  
FH MAROL  

Adam Połacik 

Jesteśmy firmą rodzinną, która od ponad 30 lat prowadzi sprzedaż materiałów 
budowlanych i opału. Nasza firma działa na 3 płaszczyznach działalności: 
Sprzedaż hurtowa-szeroki wybór materiałów budowlanych i 
wykończeniowych jak również hurtową sprzedaż opału (luzem i 
workowanego), Sprzedaż detaliczna-szeroki zakres asortymentu budowlanego 
oraz opałowego wraz z transportem i rozładunkiem hds, Usługi transportowe-
posiadamy wszystkie wymagane uprawnienia oraz koncesje na świadczenie 
usług z zakresu przewozu towarów, zarówno w ruchu krajowym jak i 
międzynarodowym. Oferuje kompleksową ofertę materiałów budowlanych, 
wykończenia oraz stali, transport krajowy i międzynarodowy, handel opałem 
luzem oraz w workach. 

Firma poszukuje usług szkoleniowych i kampanii 
marketingowych. Chcieliby nawiązać współpracę z 
firmami budowlanymi, firmami marketingowymi 
(strony www, seo, tworzenie sklepów internetowych), 
firmami szkoleniowymi, firmami korzystającymi z 
transportu zewnętrznego. 

23.  
Frank-Cars  

Sp. z o.o. Sp. k. 
Sprzedaż samochodów nowych marki BMW. Poszukuje: Klientów. 

24.  
Fundacja 

Chrześcijańska 
ADULLAM 

Celem działalności Fundacji jest niesienie wszechstronnej pomocy osobom, 
rodzinom, środowiskom upośledzonym społecznie, materialnie, zdrowotnie, a 
zwłaszcza zagrożonym ubóstwem. Zgodnie z naszą misją wszechstronną 
pomoc kierujemy do rodzin – zarówno rodziców, jak i dzieci, pomagając im 
odzyskać wzajemne zaufanie i na nowo utworzyć dom pełen miłości, wsparcia 
i zrozumienia. Niedostatek finansowy i emocjonalny można zawsze 
odbudować – także dzięki pomocy profesjonalnej kadry naszej Fundacji, którą 
stanowią psychoterapeuci, doradcy zawodowi, terapeuci ds. uzależnień, 
prawnicy, streetworkerzy i animatorzy, pedagodzy itd. W toku rozwoju 
realizujemy projekty unijne, zadania zlecone, inicjatywy lokalne tak, aby 
swoimi działaniami objąć jak najwięcej potrzebujących. Swoje działania 
mocno akcentujemy w dzielnicy Stare Miasto, gdzie mamy swoją siedzibę i w 

Poszukujemy firmy, które chętnie zaangażują się w 
pomoc finansową, rzeczową lub każdą inną na 
realizowanie zadań statutowych fundacji, ale także 
podczas organizowanych akcji, które wpisują się w 
lokalne działania na rzecz pomocy drugiemu 
człowiekowi: - „Mikołaj z ulicy Krakowskiej” akcja 
charytatywna dla dzieci - impreza ma charakter 
kulturalny i edukacyjny, - „Śniadanie Wielkanocne”, 
które organizujemy w Wielką Sobotę dla tych, którzy 
potrzebują w tym szczególnym okresie obecności 
drugiego człowieka, - Czytanie w bramie” 
promowanie czytelnictwa i wspólnego spędzania 



ramach organizowania społeczności lokalnej, pomagamy mieszkańcom 
odzyskać wiarę w siłę własnych działań. Przeciwdziałamy także wykluczeniu 
społecznemu, działając jako organizacja pozarządowa w partnerstwie z Gminą 
Miastem Częstochowa, m.in. w Partnerstwie na Rzecz Aktywności lokalnej 
„Stare Miasto – Nowe Życie”, Partnerstwie na Rzecz Przeciwdziałania 
Bezdomności. W ten sposób, działając w Partnerstwie z samorządem, licznymi 
organizacjami, instytucjami, fundacjami czy stowarzyszeniami pokazujemy 
dobre praktyki i tworzymy sieć wsparcia dla wspólnych działań na rzecz 
Częstochowy. Organizujemy i inicjujemy akcje, które wpisują się w lokalne 
działania na rzecz pomocy drugiemu człowiekowi: - „Mikołaj z ulicy 
Krakowskiej” akcja charytatywna dla dzieci - impreza ma charakter kulturalny 
i edukacyjny, - „Śniadanie Wielkanocne”, które organizujemy w Wielką 
Sobotę dla tych, którzy potrzebują w tym szczególnym okresie obecności 
drugiego człowieka, - Czytanie w bramie” promowanie czytelnictwa i 
wspólnego spędzania czasu. W każdy piątek lipca odwiedzamy z dobrą lekturą 
staromiejskie podwórka, - „Przystanek Warta” piknik sąsiedzki, podkreślający 
i promujący walory najstarszej dzielnicy Częstochowy. 
Oferujemy wzmocnienie wizerunku firmy podczas organizowanych akcji na 
rzecz lokalnej społeczności w postaci reklamy podczas imprez lub w 
lokalnych mediach. 

czasu. W każdy piątek lipca odwiedzamy z dobrą 
lekturą staromiejskie podwórka, - „Przystanek Warta” 
piknik sąsiedzki, podkreślający i promujący walory 
najstarszej dzielnicy Częstochowy. 

25.  Fundacja Na Rzecz 
Naszym celem jest szeroko pojęta edukacja w ramach CSR. Oferujemy 
doradztwo marketingowe mające na celu wypracowanie wartości dodanej. 

Poszukujemy wolontariatu pracowniczego. 

Współpraca z firmami ceniącymi wartość integracji i 
dobro dzieci oraz ich prawa. 

26.  
Fundacja Nasz Dom 

Częstochowa 

Fundacja Nasz Dom Częstochowa została zarejestrowana w KRS  
24 marca 2022r. Naszymi głównymi celami są: działalność kulturalno-
integracyjna, w tym włączenie cudzoziemców w polskie środowisko 
kulturowe; tworzenie wspólnego kulturowego środowiska obcokrajowców 
mieszkających w Częstochowie; rozszerzanie wiedzy obcokrajowców w 
zakresie polskiej kultury, nauki i edukacji oraz ich angażowanie w życie 
Częstochowy; wspieranie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i 
wychowania oraz działanie na rzecz promocji edukacji pozaformalnej; 
wspieranie działań na rzecz pokonywania barier społecznych oraz działań na 
rzecz integracji osób niepełnosprawnych w zakresie edukacji artystycznej, 

Poszukujemy wsparcia w zakresie realizacji usług 
edukacji pozaformalnej, a zwłaszcza dotyczących 
realizowanego projektu-Centrum Edukacyjnego 
„Ukraińska Szkoła w Częstochowie”. 
Współpraca: firma lub organizacja, która posiada 
doświadczenie międzynarodowe i/lub zatrudnia oraz 
wspiera obywateli z Ukrainy. 



literackiej, historycznej i kulturalnej, diagnozowanie potrzeb społeczności 
lokalnych, prowadzenie badań w zakresie edukacji, kultury, literatury i sztuki; 
działalność charytatywna, dobroczynność; udzielanie pomocy 
psychologicznej, pedagogicznej i prawnej dla obcokrajowców. Aby zapewnić 
dzieciom ukraińskim możliwość przebywania z rówieśnikami, w bezpiecznym 
dla nich środowisku oraz możliwość nauki w ojczystym języku, od stycznia br. 
prowadzimy projekt eksperymentalny pn. Centrum edukacyjne-„Ukraińska 
szkoła w Częstochowie”, z którego korzysta 56 dzieci w wieku od 5 do 15 lat. 
W celu realizacji projektu zatrudniamy na umowę zlecenie 18 nauczycieli z 
Ukrainy.  
Oferujemy: m.in. organizację spotkań tematycznych, kursów językowych (j. 
polskiego jako obcego, j. ukraińskiego, j. angielskiego), wydarzeń 
integracyjnych, kulturalnych, naukowych, artystycznych, usługi edukacji 
pozaformalnej, usługi opieki nad dziećmi.   

27.  Fundacja Przyjazne 
Prawo 

Fundacja Przyjazne Prawo w swoich celach statutowych skupia się m.in. na 
wspomaganiu rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości, a także rozwoju 
innowacyjności oraz rozpowszechnianiu i wdrażaniu nowych rozwiązań w 
praktyce. W ramach Fundacji działa Ośrodek Mediacji, z którym współpracują 
doświadczeni mediatorzy, pomagający stronom sporu na osiągnięciu 
pozasądowego porozumienia. Fundacja prowadzi również działalność 
edukacyjną oraz propaguje wiedzę o prawie wśród różnych grup społecznych 
we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego i przedsiębiorcami. 
Fundacja Przyjazne Prawo oferuje szeroki pakiet szkoleń, prowadzonych przez 
radców prawnych, specjalistów w swoich dziedzinach, a także wsparcie 
merytoryczne przedsiębiorców.  

 Fundacja Przyjazne Prawo poszukuje współpracy z 
podmiotami zainteresowanymi poszerzeniem wiedzy 
pracowników, rozwijaniem ich kompetencji oraz 
stosowaniem nowych rozwiązań prawnych poprzez 
kursy i szkolenia. 
 

28.  GAP PAG  
Sp. z o.o. Sp. k. 

Produkcja mebli, świadczenie usług produkcyjnych, sprzedaż mebli, sprzedaż 
elementów I komponentów meblowych. Firma oferuje usługi dla przemysłu, 
usługi dla meblarstwa, rozkroje meblowe, projekty, montaże, meble na 
wymiar, meble dla instytucji, szkół, biur 

Firma poszukuje Zleceniodawców i Inwestorów. 



29.  

GŁOWACZ 
POLAK 

KANCELARIA 
PRAWNA  
Sp. z o.o. 

Świadczenie kompleksowych usług prawnych oraz doradztwa podatkowego i 
biznesowego na rzecz przedsiębiorców.  
Kancelaria oferuje: sporządzanie draftów umów, regulaminów, polityk; 
Podejmowanie wszelkich czynności w obszarze prawa spółek handlowych; 
Świadczenie usługi Inspektora Ochrony Danych Osobowych i/lub Compliance 
Officera; Świadczenie usług doradztwa podatkowego; Rejestracja 
przedsiębiorców w bazach ogłoszeniowych międzynarodowych zamówień 
publicznych; Planowanie i przeprowadzanie sukcesji biznesu 

Kancelaria jest zainteresowana współpracą z każdym 
przedsiębiorstwem o charakterze produkcyjnym.  

30.  
Green House 

Nieruchomości  
Sp. z o.o. 

Green House Nieruchomości Sp. z o.o. jest firmą zajmującą się kompleksową 
obsługą nieruchomości z zakresu 
Kupna/Sprzedaży/Najmu/Podnajmu/Doradztwa/Pośrednictwa w sprzedaży czy 
zakupie/Zarówno nieruchomości prywatne jak i komercyjne/Działki oraz 
działające biznesy. 
Oferują rzeczowe i kompleksowe opakowanie oferowanej nieruchomości w 
produkt, dla zaprezentowania potencjalnemu klientowi. Pełna obsługa 
dokumentacji, aspektów gromadzenia i przygotowania nieruchomości do 
sprzedaży lub dzierżawy, projekt architektoniczny, zmiana koncepcji 
przeznaczenia nieruchomości. Indywidualne podejście do każdej 
nieruchomości.  

 

31.  
HEGELMANN 
TRANSPORTE 

SP. Z O.O. 

Firma Hegelmann Transporte Sp. z o.o. jest jednym z najprężniej 
rozwijających się dostawców usług transportowych i spedycyjnych w Polsce, 
oferuje usługi transportowe. 

Firma poszukuje zleceń transportowych oraz nowych 
pracowników. 

32.  HENITOM Dryjski 
Sp. J. 

HENITOM Dryjski Sp. J. to polski producent, systemów kominowych i 
wentylacyjnych, rotowentów, rurociągów technicznych, nietypowych 
elementów 
ze stali. Posiada również profesjonalny dział montażu dedykowany dla biznesu 
i przemysłu.  

Poszukują deweloperów, techników utrzymania 
ruchu, instalatorów techniki grzewczej, hydraulików, 
kominiarzy.  
Nawiązanie współpracy z firmą POLONTEX S.A. 

33.  
HILLWOOD 

POLSKA 

Deweloper powierzchni magazynowo-produkcyjnych 

www.e-hillwood.com 

Poszukują potencjalnych najemców. 

34.  InWork Sp. z o. o. 
Agencja pracy tymczasowej, rekrutacja pracowników, rekrutacja hybrydowa, 
leasing pracowników. 
 

Firma poszukuje pracodawców z zapotrzebowaniem 
na zatrudnienie pracowników. 



35.  Jurajski Agro Fresh 
Park S.A. 

Jurajski Agro Fresh Park jest Spółką ze 100% udziałem Skarbu Państwa, 
opierającą się o założenie partnerstwa biznesowego wszystkich partnerów 
rynku rolnego i spożywczego. JAFP będzie odbywał wiodącą rolę w łańcuchu 
wartości, pełniąc rolę integratora rynku od dostawców produktów rolniczych i 
ogrodniczych, poprzez usługi poprodukcyjne i przetwórstwo, aż po środki 
dystrybucji, sprzedaży i konsumentów ostatecznych. 
JAFP oferuje obrót hurtowy i uszlachetnianie produktów rolnych i dzierżawę 
nieruchomości. 

Sprzedaż produktów rolnych. 
Dzierżawców terenów inwestycyjnych 
w Częstochowie objętych MPZ-84ha. 
Wynajem billboardów reklamowych JAFP. 
Współpraca z każdą firmą, która zajmuje się skupem i 
sprzedażą produktów rolnych 
(owoce, warzywa) oraz przedsiębiorstwami, 
które poszukują atrakcyjnych terenów inwestycyjnych 
doskonale skomunikowanych 
na A1 i DK1. 

36.  
KACPER GLOBAL 

Sp. z o.o. 

Produkcja obuwia, sprzedaż obuwia oraz akcesoriów obuwniczych we własnej 
sieci sprzedaży, export obuwia. Oferujmy: obuwie modowe, damskie i męskie. 

Poszukujemy dostawców, komponentów, sieci 
handlowych, producentów obuwia roboczego oraz 
wizytowego. 
Współpraca: sieci handlowe zainteresowane 
wprowadzeniem do sprzedaży nowego brendu - nowej 
marki obuwia. 

37.  
Kancelaria 

Odszkodowawcza 
Automobile Expert 

Kancelaria zajmuje się odzyskiwaniem odszkodowań osobowych i 
majątkowych oraz unieważnianiem umów kredytowych we frankach. Oferuje: 
usługi prawne; porady, opinie radów prawnych i adwokatów; opinie lekarzy 
orzeczników. 

Kancelaria poszukuje klientów posiadających kredyty 
we frankach; klientów, osób poszkodowanych; osoby 
do współpracy. 

38.  
Kancelaria 
Patentowa  

Piotr Dyner 

Zajmuje się ochroną własności przemysłowej w urzędzie patentowym RP, 
prowadzeniem spraw sądowych, opracowywaniem dokumentów 
zgłoszeniowych, badaniami czystości patentowej stanu techniki i doradztwem. 
Oferuję: doradztwo w zakresie wdrożeń nowych rozwiązań, doradztwo 
techniczne i rozwiązywanie problemów technicznych. 

Współpraca z wszystkimi osobami, które potrzebują 
takiej pomocy ze wszystkich branż. 
 

39.  
Katedra Badań nad 

Edukacją UJD 

Prowadzenie działalności edukacyjno-diagnostycznej w obszarze pracy z 
młodzieżą i dziećmi w wieku szkolnym. Oferujemy kalejdoskop sytuacji 
szkolnych – narzędzie diagnostyczne. 

Współpraca z placówkami zajmującymi się edukacją, 
działalnością profilaktyczną i diagnostyczną. 
Współpraca ze szkołami i poradniami 
psychologiczno-pedagogicznymi.  

40.  
Katowicka 

Specjalna Strefa 
Ekonomiczna S.A. 

Udzielamy pomocy i wsparcia.  
Oferujemy: sprzedaż/wynajem/dzierżawa nieruchomości, hal, powierzchni 
biurowych i usługowych. 

Poszukujemy firm produkcyjnych chcących 
skorzystać z pomocy publicznej.  



41.  
KLIMATERM  

Sp. z o.o. 

Jesteśmy firmą, która od lat zajmuje się branżą elektryczną, grzewczą i 
klimatyzacyjną. Najważniejszy dla nas jest profesjonalizm i indywidualne 
podejście do klienta, co gwarantuje nam sukces i Wasze zadowolenie. Oprócz 
sprzedaży i montażu, świadczymy także usługi doradcze, ponieważ wiemy jak 
trudno jest podjąć decyzję w sprawie ogrzewania czy poboru energii 
elektrycznej, kiedy na rynku znajduje się ogromny wachlarz produktów do 
wyboru. Pomagamy także w uzyskiwaniu dofinansowania na inwestycję oraz z 
programu czyste powietrze.  
Oferujemy: sprzedaż, montaż, usługi doradcze: pompy ciepła, rekuperacja, 
fotowoltaika, klimatyzacja. 

Współpraca: branża elektryczna, grzewcza i 
klimatyzacyjna. 

42.  
KOMPLEXDRUK – 
Drukarnia Nowych 

Technologii 

KOMPLEXDRUK to drukarnia nowych technologii. Prowadzimy 
kompleksową obsługę drukarską klientów detalicznych, firm oraz instytucji 
publicznych. 
Oferujemy: Druk etykiet na roli - etykiety produktowe, naklejki, wlepy. Druk 
UV gel - fototapety canvas, banery reklamowe, oklejanie pojazdów. Druk UV 
gel 3x2m - zadruk drewna, PCW, DIBOND, inny nadruk bezpośredni. Druk 
cyfrowy - wizytówki, ulotki, katalogi, kalendarze, gadżety reklamowe. 

Poszukujemy dostawców materiałów do zadruku, 
producentów, gadżetów reklamowych, poszukujemy 
odbiorców firmowych oraz instytucji publicznych na 
ofertowane przez nas usługi drukarskie. 

Współpraca: KLIMAS WKRĘT-MET 

43.  
KOTŁY-PATRZYK 

(F.U. Małgorzata 
Patrzyk) 

Zajmujemy się sprzedażą oraz montażem techniki grzewczej (pompy ciepła, 
kotły gazowe, pelletowe i inne) ogrzewanie w nowych i modernizowanych 
budynkach klimatyzacji i wentylacji mechanicznej (rekuperacja). Oferujemy: 
pompy ciepła z montażem, kotły gazowe, peletowe i inne, stacje uzdatniania 
wody, klimatyzacja, rekuperacja, ogrzewanie podłogowe i inne. 

Poszukujemy podzespołów do montażu naszych 
urządzeń (producent), solidnego partnera z zakresu 
reklamy – druk ulotek, reklama wizualna  

44.  
LAVORO  
Sp. z o.o. 

Spółka funkcjonuje na rynku od 2013 roku, działa w oparciu o PKD 7830.Z  
na terenie całego kraju w tym w powiecie częstochowskim. Interesuje nas 
możliwość oferowania usług w oparciu o proste prace manualne, nie 
powodujące konieczności wykorzystywania maszyn lub skomplikowanych 
urządzeń. Przykładowo mogą to być usługi pakowania, foliowania, składania i 
rozkładania drobnych elementów np. w procesach produkcji zabawek, 
wózków dziecięcych itp. Oferujemy możliwość wykonywania usług 
outsourcingowych w oparciu o model prac prostych. 

 



45.  Mega Service 
System Sp. z o.o. 

Mega Service to firma działająca na rynku usług utrzymania czystości od 
ponad 20 lat. Oferuje usługę sprzątania pomieszczeń biurowych, hal 
produkcyjnych, magazynowych, obiektów handlowych, służby zdrowia oraz 
terenów zewnętrznych.  

Firma poszukuje nowych obiektów, na których 
mogłaby świadczyć usługi utrzymania czystości. 
Nawiązanie współpracy z Kubara-Dobra Kaloria Sp. z 
o.o., Hillwood, Jurajski Agro Fresh Park. 

46.  
mLeasing Sp. z o. o. 

Filia w 
Częstochowie 

Firma zajmuje się finansowaniem środków trwałych takich jak: 
pojazdy, maszyny i urządzenia, maszyny budowlane, środki transportu 
ciężkiego, fotowoltaika, sprzęt medyczny, sprzęt komputerowy. 
Oferta jest skierowana do podmiotów gospodarczych. 
Firma oferuje: Leasing operacyjny, Leasing kapitałowy, 
Pożyczkę leasingową, Wynajem długo terminowy pojazdów. 

Firmy będące potencjalnymi Klientami, planujące 
inwestycje, Dostawców (sprzedawców) przedmiotów, 
które mogą być przedmiotem leasingu (środki trwałe 
ww.) 

47.  
MOKRYSZ 
Consulting 

-Audyty CO2 i certyfikacja ESG 
-Doradztwo biznesowe w zakresie procesów sprzedaży przedstawicieli 
handlowych 
-Doradztwo w zakresie inwestycji w fizyczne diamenty 
Firma oferuje audyt lokalny. 

Współpraca: lokalny biznes, produkcja. 

48.  
MZURI 

INVESTMENTS 
Sp. z o.o. 

W Mzuri podchodzimy do tematu nieruchomości kompleksowo! Masz 
mieszkanie na wynajem? Pomożemy Ci nim zarządzać. Chcesz zainwestować 
w mieszkania na wynajem? Kamienicę? Szukasz bezpiecznej alternatywy dla 
tradycyjnego inwestowania w nieruchomości? Doradzimy Ci, jak najlepiej 
ulokować Twój kapitał: czy w pojedyncze mieszkanie, czy w spółki 
inwestowania grupowego, czy poprzez stworzenie własnego portfela 
inwestycyjnego. Potrzebujesz doradztwa kredytowego? Pomocy w aranżacji 
czy remoncie mieszkania? Zaufaj naszym specjalistom! Szukasz mieszkania 
na wynajem? Sprawdź naszą ofertę blisko 7000 mieszkań w całej Polsce! No i 
wreszcie... chcesz poszerzać swoją wiedzę o inwestowaniu w nieruchomości? 
Zapoznaj się z ofertą Sklepu Mzuri.  

ZARZĄDZANIE NAJMEM, DORADZTWO INWESTYCYJNE, 
INWESTOWANIE GRUPOWE, OCENA RENTOWNOŚCI INWESTYCJI, 
WYNAJEM MIESZKAŃ 
Usługi doradztwa, szkolenia, remontowe- wykończeniowe. 

 



49.  OLSEMA 

Moja firma zajmuje się zaopatrzeniem firm/biur w wyśmienitą kawę ziarnistą, 
pochodzącą z hiszpańskich palarni oraz marka własna kaw OLSEMA. 
Doradzimy w wyborze zarówno kaw idealnych dla pracowników, gości, czy 
kontrahentów, jak również w doborze ekspresu.  

Poszukujemy: opakowania, social media.  

Współpraca: Polontex, UM Częstochowa, Stoelzle, 
SFC Solutions, ZARMEN, Berger Seatbelt  

50.  
OMEGA 

TRANSPORT  
Sp. z o. o. 

Omega Transport to firma transportowa, oferuje transport drogowy po kraju i 
europie, transport morski, kolejowy I lotniczy. 

Firma poszukuje firm zlecających transporty drogowe 
po kraju i europie oraz transport morski. 

51.  
P.P. Wesley S.C. 

Bożena, Agnieszka 
Kołtunowicz 

Firma prowadzi biuro podróży oraz zajmuje się wynajmem autokarów. 
Organizuje wyjazdy krajowe i zagraniczne (wycieczki szkolne, wyjazdy 
integracyjne, spotkania firmowe), Wynajmuje autokary i busy (22 auta we 
flocie) 

Firma poszukuje: agencje reklamowe, dostawcy 
paliw, części samochodowych, pranie tapicerki, 
wynajem powierzchni parkingowych itp. 

52.  P.P.H.U. IECH 
Ireneusz Chudzik 

Produkcja osłon do wentylatorów. 
Wyroby z drutu - gięcie, zgrzewanie. 

Cynkowanie galwaniczne. 
Powlekanie tworzywem. 

53.  
PAPIRUS Sp. J. 
(BIURO PLUS) 

Zaopatrzenie firm, instytucji oraz przedsiębiorstw w materiały biurowe  
i eksploatacyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania, prowadzenia 
działalności i utrzymania ciągłości produkcji. 
Oferujemy: materiały biurowe, eksploatacyjne do urządzeń drukujących 
artykuły spożywcze, chemiczne i higieniczne niezbędne w biurach 
i firmach.  

Poszukujemy nowych kontrahentów, odbiorców i 
nowych rynków zbytu towarów. 
Współpraca: Hegelmann Transporte Sp. z o.o., 
Stoelzle-Huta szkła.  

54.  
Politechnika 

Częstochowska 

Uczelnia techniczna, kształcąca studentów i doktorantów na 6 wydziałach. 
Współpraca Politechniki Częstochowskiej na zasadach rynkowych, z 
podmiotami gospodarczymi obejmuje: usługi edukacyjne, dydaktyczne i 
szkoleniowe; realizowanie ekspertyz, analiz oraz opinii technicznych; 
wykonanie pomiarów z użyciem specjalistycznej aparatury; nadzór i 
doradztwo w zakresie modelowania komputerowego; udostępnienie wyników 
działalności naukowej: wynalazków, wzorów użytkowych i know-how; 
opracowanie opinii o innowacyjności, usługi doradcze i wdrożeniowe; 
kreowanie nowych produktów oraz innowacyjnych rozwiązań. Oferujemy: 
usługi badawcze, dydaktyczne i edukacyjne, studia podyplomowe oraz 
doktoranckie, ekspertyzy, analizy i opinie technologiczne, pomiary z użyciem 
specjalistycznej aparatury, modelowanie komputerowe, wynalazki, wzory 

Poszukujemy partnerów przemysłowych, partnerów 
do komercjalizacji patentów i know-how, 
dystrybutorów nowego oprogramowania i urządzeń 
wspierających proces realizacji eksperymentów 
badawczych, ekspertyz, analiz i opinii 
technologicznych oraz przedsiębiorstw chcących 
realizować badania zlecone na PCz. 



użytkowe, know-how. Pełna oferta usług jest dostępna na stronie: 
https://ctt.pcz.pl/oferta-dla-przemyslu 

55.  POLONTEX S.A. 

Produkcja tekstyliów: dzianiny i tkaniny dekoracyjne, techniczne, obiciowe, 
wózkowe, liturgiczne ; Sprzedaż, dystrybucja, wytwarzanie energii 
elektrycznej i cieplnej; Wynajem nieruchomości pod działalność gospodarczą; 
Powierzchnie do wynajęcia z przeznaczeniem na prowadzenie działalności 
produkcyjnej, usługowej, handlowej oraz powierzchnie biurowe. 

Firma poszukuje odbiorców wyrobów tekstylnych, 
usług energetycznych, najemców nieruchomości pod 
działalność gospodarczą oraz 
firmy świadczące usługi budowlane, remontowe, 
elektryczne, energetyczne, elektroniczne, 
transportowe. 

56.  
Pośrednictwo 

Ubezpieczeniowe 
Andrzej Lipski 

Ubezpieczenia na życie dla firm oraz osób fizycznych. Firma oferuje polisy na 
życie: grupowe, indywidualne, majątkowe, OC firmy oraz polisy na życie 
zdrowotne i spadkowe. 

Nawiązanie współpracy z każdą firmą. 

57.  ProperSound 

Firma zajmuje się szeroko rozumianą akustyką budynków, pomieszczeń, w 
tym studiów nagraniowych i sal koncertowych. „Robimy tak, że słychać to co 
ma być słychać tylko wtedy, kiedy ma być słychać” 

ProperSound oferuje konsultacje, wytyczne, projekty w zakresie adaptacji 
akustycznej, budowlanej i wnętrz. Doradztwo, wytyczne i opinie. Pomiary 
hałasu, pomiary akustyki.  

Firma chce poznać lokalny rynek. 

58.  

Przedsiębiorstwo 
Farb 

Przemysłowych 
Prochem  
Sp. z o.o. 

Firma zajmuje się produkcją farb przemysłowych, płynów do spryskiwaczy, 
płynów chłodniczych i odmrażaczy. 

Dystrybucja, produkcja – środki chemiczne, płyny, 
farby. 

59.  

Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe 

NOWATOR 
Dariusz Kwapisz 

Firma zajmuje się produkcją oraz sprzedażą lamp LED na podzespołach 
SAMSUNGA dla podmiotów przemysłowych, pozyskuje kompleksowo 
dofinansowanie dla firm z ZUS-u. Zajmuje się także sprzedażą oraz montażem 
instalacji fotowoltaicznych. 

Poszukuje firm, które chcą zminimalizować koszty za 
energię w postaci wymiany lamp na ledowe bądź 
założenia instalacji PV na dom, firmę min. Na 
dofinansowanie. 

60.  
R88.pl – Twój 

partner w 
marketingu 

Firma powstała z połączenia doświadczenia w branży IT wraz z zamiłowaniem 
do marketingu B2B i B2C. Nie tylko potrafimy projektować strony i sklepy 
internetowe, znamy się na technicznych rozwiązaniach, które potrafimy 
dopasować do potrzeb Twoich i Twojego biznesu. Przede wszystkim cieszy 
nas to co robimy i ciągle się edukujemy, poznajemy najnowsze trendy 
marketingowe i wcielamy je w życie! Podchodzimy do współpracy po 

Firma poszukuje grafika. Chciałaby nawiązać 
współpracę z firmami szukającymi partnera w 
marketingu, chcącymi zrobić audyt swoich działań 
marketingowych B2B lub B2C i zbudować lejek 
marketingowy od planu po realizację. 



partnersku. Efektem naszej pracy są funkcjonalne strony, zrealizowane 
kampanie marketingowe, obradowane gadżety, świetne projekty czy 
nieszablonowe wizytów. Szukasz Partnera, który zrozumie Twój biznes? 
Dobrze trafiłeś! Firma oferuje: Strony i sklepy internetowe; reklamy płatne 
Google ADS, LinkedIn ADS, Facebook ADS; Rozwiązania dla poczty i 
zarządzania dokumentami firmy Microsoft-wdrożenia Microsoft Office365 
oraz sprzedaż licencji-licencje, migracje firm do usług chmurowych O365, 
szkolenia, wsparcie administratora; Social Media (Facebook, Instagram, 
LinkedIn)-dbanie o treści na profilach w Social Media; Pozycjonowanie SEO-
działania pozycjonujące wyżej stronę/sklep w wyszukiwarce; Usługi 
marketingowe: budowa lejków marketingowych, wsparcie przy wysyłce 
newslettera, tworzenie tematycznych treści; Artykułu sponsorowane-content 
writing; Doradztwo: Hosting, Domeny, Certyfikaty SSL 

61.  

Regionalna Izba 
Przemysłowo-

Handlowa 
w Częstochowie 

Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Częstochowie jest organizacją 
wspierającą rozwój gospodarczy regionu i przedsiębiorczości. Reprezentuje 
interesy zrzeszonych w niej podmiotów, szczególnie MMŚ przedsiębiorstw 
wobec władz administracji samorządowej, państwowej oraz wielu 
współzależnych wobec izby instytucji. 
Firma oferuje: bezpłatne szkolenia, sąd arbitrażowy, usługi doradcze, usługi 
zespołu rzeczoznawców. 

Poszukujemy przedsiębiorców zainteresowanych 
przynależnością do Izby. 

62.  Strefa Energetyczna 
Sp.z o.o. 

Firma jest autoryzowanym Partnerem Handlowym Spółki Skarbu Państwa 
Energa Obrót S.A. 
w zakresie pośrednictwa sprzedaży energii, gazu 
i fotovoltaiki dla klientów biznesowych. 
Energia (ceny stałe jak również sprzedaż oparta na giełdzie -Index), gaz. 

Wszystkie firmy, które potrzebują zapotrzebowanie 
na gaz i energię. Każda firma, która będzie 
zainteresowana rozmową na temat zmniejszenia opłat 
za energię lub gaz, której kończą się umowy w roku 
2023/2024 i szukają nowych, innowacyjnych 
rozwiązań w dostawie energii i gazu. 

63.  
TEST SYSTEMY 

USZCZELNIAJĄCE 
sp. z o.o 

Produkcja i dostawy uszczelnień technicznych do maszyn i urządzeń 
przemysłowych; Kompleksowe remonty i regeneracje siłowników 
hydraulicznych, nowe siłowniki; Wyroby z gumy i tworzyw sztucznych.  
www.test.pl Oferujemy: Wyroby z gumy: Parametry mieszanek umożliwiają 
zastosowanie wyrobu wg wymagań środowiska pracy, w szerokim zakresie 
temperatur, mediów roboczych, wymagania ścieralności, twardości i 
dopuszczenia, np. do kontaktu z żywnością. ; Wyroby cięte i frezowane na 
ploterze CNC. Płaskie i przestrzenne, z tworzyw sztucznych, metali, itp. Wg 
wzoru lub rysunku.   

Poszukujemy marketingu zewnętrznego. 



64.  
Trzy Cztery  

Anna Szczygłowska 
Consulting 

Doradztwo, diagnostyka, pośrednictwo w zakupie energii elektrycznej, gazu, 
ciepło miejskie. Fotowoltaika, pompy ciepła, ładowarki elektryczne. 

Współpraca: wszystkie firmy zużywające prąd, gaz 
lub ciepło miejskie. 

65.  
Vertigo Consulting 
& Training Sp. z 

o.o. 

Usługi doradcze dla prywatnych przedsiębiorstw, jednostek samorządu 
terytorialnego, instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych. Firma 
oferuje wsparcie w pozyskaniu dotacji oraz realizacji projektów 
inwestycyjnych i rozwojowych. Pomaga również w pozyskaniu innych źródeł 
finansowania inwestycji (kredyty, pożyczki, leasing).  
Oferuje m.in. opracowanie wniosków aplikacyjnych 
i dokumentów niezbędnych w pozyskiwaniu dotacji, Studium wykonalności 
inwestycji, Analizę efektywności inwestycji, Biznes plan, Analizy finansowe i 
ekonomiczne, 
Analizy marketingowe, badania rynku, Przygotowywanie przetargów i 
postępowań w ramach Zasady Konkurencyjności, Wnioski o płatność, 
Rozliczanie dotacji, Sprawozdawczość w okresie realizacji projektu, 
Tłumaczenia wniosków i opracowań na język angielski, Pozyskiwanie 
finansowania szkoleń w ramach m.in. Bazy Usług Rozwojowych, Organizacja 
szkoleń. 

  

66.  
WŁODARCZYK 

MOTOR 
Stacja kontroli pojazdów.  

67.  
Wydział Nauk 

Społecznych UJD 

Prowadzenie działalności edukacyjno-diagnostycznej dotyczącej zdrowia 
psychicznego dzieci i młodzieży. 
Skala Komunikowania się Adolescentów z Rówieśnikami (SKAR) służy do 
pomiaru otwartości i trudności w komunikowaniu się młodzieży z 
rówieśnikami. Pozwala ocenić jakość związków adolescentów z ich 
rówieśnikami. W skali wyodrębniono dwie podskale komunikowania się: 
Otwartość i Trudności. SKAR zweryfikowano w badaniu reprezentatywnym 
na próbie obejmującej prawie 550 badanej młodzieży. Wyniki SKAR można 
interpretować, biorąc pod uwagę normy centylowe – oddzielnie dla otwartości 
i oddzielnie dla trudności w komunikowaniu się młodzieży z rówieśnikami. 
Normy zostały ustalone w przeprowadzonych badaniach normalizacyjnych i 
standaryzacyjnych. Zadowolenie z relacji można ujmować jako ogólne 
nastawienie wobec związków z rówieśnikami, bądź jako powiązaną 
współzależność postaw wobec różnych składników tych relacji. SKAR jest 
zalecana w diagnozie komunikowania się młodzieży w grupie, prowadzonej 

Współpraca z placówkami o profilu psychologiczno-
pedagogicznym prowadzącymi badania w obszarze 
rozwoju psychicznego dzieci i młodzieży  

Współpraca: szkoły, poradnie psychologiczno-
pedagogiczne, instytucje diagnostyczne, poradnie 
zdrowia psychicznego 



przez praktyków: psychologów, pedagogów, nauczycieli – wychowawców i 
jest przeznaczona do badań adolescentów w wieku od 14 do 19 lat. 

68.  

Wydział Nauk 
Ścisłych 

Przyrodniczych i 
Technicznych UJD/ 

Katedra Fizyki 
Doświadczalnej i 

Stosowanej 

Prace badawczo-rozwojowe i komercjalizacyjne wyników badań z dziedziny 
nauk fizycznych (badania luminescencyjne). 

Oferujemy: Urządzenie luminescencyjne: czytnik OSL Helios (wersje Basic, 
Ex, Custom); moduł temperaturowy do czytnika luminescencyjnego 

Poszukujemy inwestora.  

Współpraca: laboratoria dozymetryczne/ datowanie. 
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