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Delegatura Regionalna w Warszawie sprawuje opiekę nad

spółdzielniami pracy z województwa mazowieckiego , łódzkiego oraz

podlaskiego .

 

Warszawska Delegatura świadczy na rzecz spółdzielni:

lustracje , 

przewochuje dokumentację zlikwidowanych jednostek , 

organizuje szkolenia , 

udział w targach i misjach gospodarczych . 

 

Ważnym działaniem Delegatury jest inicjowanie i kultywowanie

integracji środowiska społecznego w województwie , poprzez

organizację Klubu Prezesa-Spółdzielcy . W spotkaniach tego Klubu

udział biorą przedstawiciele wszystkich branż spółdzielczych m .in .

spółdzielni pracy , spółdzielni mieszkaniowych , spółdzielni "Społem",

spółdzielni "Samopomoc Chłopska", banków spółdzielczych ,

spółdzielni mleczarskich , spółdzielni inwalidów . 

Podczas spotkań omawiane są problemy i sukcesy spółdzielni 

z regionu , sprawy lokalne , możliwości współpracy . 

 

Delegatura prowadzi również doradztwo w zakresie ekonomii

społecznej .

 

Poniżej przedstawiamy najlepsze spółdzielnie regionu :

 

 

 



Lekarska Specjalistyczna Spółdzielnia Pracy , ,Eskulap ' ' 

w Białymstoku . jest największą niepubliczną placówką służby

zdrowia w makroregionie . Działalność na rynku usług medycznych

prowadzi od 1965 r .

 

Eskulap oferuje firmom i osobom prywatnym płatny profesjonalny

program opieki zdrowotnej . Obejmuje on okresowe badania

profilaktyczne , pełny zakres badań laboratoryjnych , lecznictwo

otwarte w zakresie wszystkich specjalności , wizyty domowe oraz

pełną opiekę stomatologiczną wraz z ortodoncją i protetyką .

Z firmami zawiera umowy zapewniające kompleksową obsługę

medyczną wszystkich pracowników .

 

Współpracuje również z firmami medycznymi takimi jak : Centrum

Medyczne Enel-Med - Warszawa , Polsko-Amerykański System

Medyczny - Warszawa , POLMED S .A . - Stargard Szczeciński , "Medica

Polska" Sp . z o .o . - Gdynia , "4med" Sp .z o .o . - Wrocław i wiele innych .

LEKARSKA
SPECJALISTYCZNA

SPÓŁDZIELNIA PRACY
,,ESKULAP''



Eskulap przeprowadza również badania zlecone dla towarzystw

ubezpieczeniowych , takich jak Amplico Life , HDI Generali TU SA , HDI

Generali Życie TU SA , TU Inter Polska SA , UNIQA TU na Życie SA ,

UNIQA TU SA , Tow .Ubezp . i Reasekuracji Allianz Życie SA ,

Tow .Ubezp . i Reasekuracji Allianz Polska SA , PZU na Życie SA ,

InterRisk TU SA , Garda Life , Compensa Życie i innych .

 

Wystawia świadectwa zdrowotne zgodnie z obowiązującym

Kodeksem Pracy oraz wykonuje szczepienia ochronne , również na

terenie zakładu pracy .

 

Eskulap to zespół profesorów , docentów , doktorów , kierowników

klinik , ordynatorów , w sumie ponad 450 lekarzy o wysokich

kwalifikacjach , popartych stażem . Eskulap to również doświadczony

zespół pracowników i bogate zaplecze techniczne

z najnowocześniejszą aparaturą badawczo-diagnostyczną

światowych firm .

Lekarska Specjalistyczna Spółdzielnia Pracy "Eskulap"

ul. Nowy Świat 11 C

15-453 Białystok

tel. (85) 745-00-31 fax. (85) 745-00-49

e-mail: eskulap@eskulap.bialystok.pl

www.eskulap.bialystok.pl



Polski producent wyrobów gumowych od 1948 roku . 

 

Jest jednym z największych producentów wyrobów gumowych 

w Polsce . Ponad 50-letnie doświadczenie pozwala dostarczać

produkty najwyższej jakości . Produkty z gumy pełnej i porowatej

posiadają różne własności fizyko-mechaniczne . Profile gumowe i folie

epdm cieszą się dużą popularnością , a wykładziny gumowe 

i antypoślizgowe trafiają do domów w całym kraju . 

 

Praktyka Spółdzielni "Santochemia" pozwala na opracowywanie

nowych technologii i produkcję wyrobów według indywidualnych

wymagań klienta .

ZAKŁADY PRZEMYSŁU
GUMOWEGO

"SANTOCHEMIA"



W oparciu o posiadaną wiedzę ,

doświadczenie i zasoby Spółdzielnia

Pracy "Santochemia"   oferuje swoim

Klientom usługi w zakresie produkcji

wyrobów gumowych .

 

Dla utrzymania ciągłej przydatności 

i skuteczności wdrożonego Systemu

Zarządzania Jakością , opartego 

o wymagania normy ISO 9001 :2015

została wdrożona i utrzymywana

niniejsza Polityka Jakości .

 

Oferta

- Folia gumowa hydroizolacyjna -

Hydrogum EPDM

- Mieszanki gumowe

- Płyty uszczelniające

- Profile wytłaczane

- Wykładziny gumowe

- Wyroby elektroizolacyjne

- Maty ażurowe

- Pasy gumowe

 Zakłady Przemysłu Gumowego "SANTOCHEMIA" Spółdzielnia Pracy

ul. Warszawska 86,

05-311 Dębe Wielkie

tel. (25) 757-71-40, (25) 757-71-41

e-mail:santochemia@santochemia.pl

www.santochemia.pl



Historia Zakładów Farmaceutycznych „UNIA” Spółdzielnia Pracy sięga

jeszcze czasów przedwojennych . Dnia 25 marca 1937 roku przy 

ul . Długiej 16 w Warszawie , w siedzibie Warszawskiego Towarzystwa

Farmaceutycznego , odbyło się pierwsze spotkanie późniejszych

założycieli Spółdzielczej Centrali Zakupów Aptekarzy . Dnia 20 lipca

1937 roku organizacja została wpisana do Rejestru Spółdzielni . Kilka

miesięcy później , a dokładnie dnia 28 stycznia 1938 roku rozpoczęła

swoją działalność , która polegała na pośrednictwie pomiędzy

producentami farmaceutyków a właścicielami aptek będących

jednocześnie członkami Spółdzielni . 

 

Okres wojenny ograniczył znacznie funkcjonowanie Centrali , która 

w czasie Powstania Warszawskiego uległa całkowitemu zniszczeniu .

W latach 50-tych Centrala zmieniła nazwę na Spółdzielnia

Farmaceutyczna „UNIA” i rozpoczęła działalność produkcyjną . Dzięki

temu sukcesywnie poszerzyła swój asortyment o nowe specyfiki .

Pomimo trudności lokalowych , kadrowych i sprzętowych 

w Laboratorium Badawczym w latach 50 i 60 powstały szeroko

stosowane oraz bardzo wówczas popularne produkty takie jak

Eucardin , Belladrinal , Nitrocard , Gastro , Granulofosfat , Pantocid czy

Emphysal , którego receptura powstała jeszcze przed wojną oraz

znane i stosowane do dziś Alantan maść czy Alantan zasypka . Część

produktów eksportowano , w tym na Kubę i do Wietnamu .

ZAKŁADY
FARMACEUTYCZNE

"UNIA" SPÓŁDZIELNIA
PRACY



Wszechstronne możliwości produkcyjne pozwalają Zakładom

Farmaceutycznym „UNIA” Spółdzielnia Pracy wytwarzać produkty 

w wielu postaciach farmaceutycznych takich jak tabletki , płyny ,

kremy , maści oraz żele . Nastawienie na ciągły rozwój i modernizację

procesów technologicznych , wykwalifikowana kadra pracowników

oraz elastyczne zarządzanie zorientowane na osiągnięcie sukcesów

pozwalają na utrzymywanie się na bardzo dobrej pozycji wśród

polskich firm farmaceutycznych . 

 

Od 2008 roku Zakłady Farmaceutyczne „UNIA” Spółdzielnia Pracy

posiadają Certyfikat Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP). Co roku

„UNIA” berze udział w Międzynarodowych Targach

Farmaceutycznych CPHI jako wystawca . Dzięki temu , jak również

dzięki udziałowi w Programach Branżowych w ostatnich latach

„UNIA” zdobyła nowe rynki , na których sprzedaje swoje produkty

 Zakłady Farmaceutyczne „UNIA” Spółdzielnia Pracy

ul. Chłodna 56/60,

00-872 Warszawa

tel. (22) 620-90-81 do 86

e-mail: unia@uniapharm.pl

www.uniapharm.pl


