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Delegatura Regionalna  ZLP  we  Wrocławiu utworzona została 

w 1991 roku jako przedstawicielstwo Związku Lustracyjnego

Spółdzielni Pracy z siedzibą w Warszawie .

 

Początkowo  obejmowała swym zasięgiem teren województwa

dolnośląskiego , a od roku 2005 zwiększyła swój zasięg  działania 

o województwa opolskie i lubuskie .

Obecnie  zrzeszonych jest w Delegaturze  17 spółdzielni pracy .

 

W  ramach działalności  statutowej określonej przez Statut Związku

Lustracyjnego  Spółdzielni  Pracy , Delegatura oferuje zrzeszonym  i

niezrzeszonym spółdzielniom :

- lustrację  spółdzielni ,

- doradztwo , instruktaż i szkolenia zarówno w sprawach

finansowych , prawnych , samorządowych , a także innych 

zagadnieniach w zależności od potrzeb spółdzielni

reprezentowanie spółdzielni wobec władz administracyjnych           

i samorządowych ,

przejmowanie archiwum zlikwidowanych  spółdzielni pracy oraz

prowadzenia punktu informacji o miejscu przechowywania

dokumentów zlikwidowanych jednostek spółdzielczych głównie

spółdzielni pracy .

 

Od kilku lat miejscem dyskusji jest forum Klubu Prezesa oraz

Głównego Księgowego .

Spotkania Klubu odbywają się cyklicznie raz w kwartale . Tematyka

jest proponowana przez członków Klubu . 

Tematami odbytych spotkań były informacje na temat możliwości

uzyskania subwencji z Unii Europejskiej , właściwego korzystania 

z  legalnych programów komputerowych , zasad produkcji 

i sprzedaży produktów spożywczych , ochrony środowiska ,

gospodarka odpadami , ochrona danych osobowych .



FSP Galena jest polską firmą o 65-cio  letniej tradycji i doświadczeniu ,

zajmującą się produkcją farmaceutyczną , syntezą substancji czynnych

oraz usługami w zakresie produkcji oraz konfekcjonowania . Na 

osnowie  tradycji i doświadczenia , po wielu latach rozwoju , stała się

prężnym i nowoczesnym przedsiębiorstwem farmaceutycznym ,

oferującym szeroką  gamę  produktów i usług .

 

Z kart historii….

 

Galena to jeden z przemysłowych symboli Dolnego Śląska ,  założona 

w 1946 roku w odbudowanym ze zniszczeń wojennych Wrocławiu , 

gdzie  przy  ul . ks . Witolda powstał zakład syntez substancji

farmaceutycznych .  W 1950 roku  produkcja została przeniesiona na 

ul . Kruczą , gdzie  wytwarzano formy płynne w postaci syropów i formy

suche w postaci tabletek ( tam do dnia dzisiejszego mieści się główna

siedziba firmy ). Dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa obejmował

poszerzanie asortymentu postaci wytwarzanych leków i substancji . 

W 1963 roku zakupiono nowy teren przy ulicy Dożynkowej pod

rozbudowę firmy . Ostatecznie , po gruntownej przebudowie , została

tam przeniesiona produkcja substancji czynnych , stanowiąca w latach

70 . i 80 znaczny udział w ogólnej wartości produkcji Galeny . Mało kto

zapewne pamięta , że znany dziś powszechnie paracetamol w tamtych

latach produkowany był właśnie w Galenie . Coraz wyższe wymagania

techniczne stawiane producentom leków , oraz konieczność spełniania

norm produkcji na najwyższym poziomie były bodźcem do dalszej

rozbudowy i szukania najlepszych rozwiązań technicznych . W Galenie

powstał nowoczesny Wydział Produkcji Leków , którego warunki

produkcyjne odpowiadają standardom Unii Europejskiej , co

potwierdzają liczne certyfikaty , w tym Certyfikat Dobrej Praktyki

Wytwarzania i Zapewnienia Jakości .

 

FSP "GALENA"



Wśród licznych inwestycji lat 80-90 , świadczących o nowoczesności 

i przynależności do ścisłej czołówki producentów farmaceutycznych

kraju , należy również wymienić ekologiczną kotłownię i biologiczno-

chemiczną oczyszczalnię ścieków . Oba projekty , poza wsparciem

własnej produkcji , w znacznym stopniu ograniczyły uciążliwość dla

środowiska i stały się początkiem wdrażania i doskonalenia systemu

zarządzania środowiskowego , zgodnego z wymaganiami normy ISO

14001 . Stale modernizowany i rozbudowywany Wydział Produkcji

Leków , unowocześniany park maszynowy Wydziału Syntez

Chemicznych i doskonale wyposażone laboratoria kontroli jakości są

najlepszą wizytówką firmy i umożliwiają produkcję na najwyższym

poziomie .

 

Misja firmy …

 

FSP Galena nieustannie troszczy się o zdrowie i komfort życia ludzi

poprzez oferowanie im skutecznych leków wytwarzanych według

najwyższych światowych standardów . 

Misja naszej Spółdzielni określona została tak , aby kojarzono Galenę

z lekiem polskim , bez zarzutu pod względem jakościowym , 

maksymalnie skutecznym , a jednocześnie z ceną na każdą  kieszeń .

Oferta asortymentowa  to  potwierdza .  Zawiera ona ponad

trzydzieści  pozycji produktów leczniczych oraz  suplementów 

diety .  W  swojej  ofercie  mamy  leki  z  grupy  antyhistaminowej ,

przeciwcukrzycowej , na infekcje dróg oddechowych ,  uszczelniające

naczynia krwionośnie itd .  oraz  suplementy diety  wspomagające

odporność  oraz  odchudzanie , probiotyki ,  kwasy OMEGA-3  oraz 

wiele  innych ,  które  sprzedajemy  w  kraju oraz  za granicą . 

Produkujemy  również  na  potrzeby  własne ,  rynek krajowy  oraz 

na  eksport  substancje  farmaceutyczne .

 

 



W chwili  obecnej  ….

 

Galena jest firmą nowoczesną , o ugruntowanej pozycji , analizującą

nieustannie szanse i zagrożenia na  rynku krajowym  i  za  granicą .

Wsparcie programów Unii Europejskiej pozwala na dalszą

rozbudowę ,  modernizację  zakładu  oraz  parku maszynowego .

Powstają  kolejne pomieszczenia produkcyjne  spełniające

najsurowsze wymagania związane z produkcją farmaceutyczną . 

Nabywane są najnowocześniejsze ,  innowacyjne  i  bardzo wydajne 

urządzenia produkcyjne  do  wytwarzania  nowych  postaci 

produktów .    Wszystkie  te  działania  są  efektem  przyjętego 

długookresowego  planu  rozwoju ,  który  ma  na  celu  stale 

poszerzać ofertę  i  zakres  usług .

Największym potencjałem firmy są przede wszystkim pracujący tu

ludzie ,  którzy wspólnie

wypracowali efektywny proces produkcji , udoskonalili system

logistyczny  oraz  dystrybucyjny  co pozwoliło na indywidualne

podejście do klienta , dostosowanie się do jego potrzeb i oczekiwań .

 

 



FSP "GALENA"

ul. Krucza 62

53-411 Wrocław

tel. (71) 710-62-01 fax. (71) 361-66-67

e-mail: info@galena.pl

www.galena.pl

W   przyszłości  …

 

FSP Galena  nadal  chce 

inwestować  w  rozwój , rozbudowę 

i modernizację . W dzisiejszych

trudnych czasach , czasach

narastającego kryzysu

gospodarczego , finansowego 

i społecznego istotne jest

znalezienie takiej drogi działania ,

aby zapewnić firmie stabilność

finansową , wygospodarować środki

na rozwój , badania , modernizację

ale również aby móc realizować

misję prospołeczną realizowaną 

w dwóch płaszczyznach : troski 

o pacjenta kupującego leki Galeny ,

 ale również troski o pracowników

Spółdzielni



 

SPÓŁDZIELNIA PRACY
"AGROBUD"

Spółdzielnia istnieje od 1987 roku i pomimo ponad 20 letniego

doświadczenia jest firmą wciąż rozwijającą się i inwestującą 

w nowy , specjalistyczny sprzęt . 

 

Spółdzielnia zatrudnia wykwalifikowanych i doświadczonych

pracowników z wieloletnim doświadczeniem w wykonywaniu prac

w zakresie napraw i remontów nawierzchni oraz konserwacji

zieleni . 

 

Wysoka jakoś świadczonych usług , terminowość i konkurencyjne

ceny sprawiają , że klientami spółdzielni są zarówno jednostki

samorządowe , spółdzielcze , wspólnoty mieszkaniowe oraz osoby

prywatne .

 



Zlecone usługi wykonywane są 

w ramach dwóch zakładów : 

 

Zakład robót drogowych , w ramach

którego wykonuje  się :

- kompleksowe remonty nawierzchni

asfaltobetonowych i z asfaltu lanego

dróg , chodników , placów , parkingów 

i zatok postojowych ,

- odtworzenia dróg i chodników po

pracach wodociągowych ,

kanalizacyjnych , telekomunikacyjnych 

i energetycznych ,

- prace brukarskie

- montaż , regulacje i naprawy urządzeń

odwadniających

 

Zakład usług agrotechnicznych , 

w ramach którego wykonuje się : 

- pielęgnację terenów zieleni , także

zabytkowej ,

- sadzenie , wycinka i pielęgnacja drzew

i krzewów , 

- budowa boisk sportowych i placów

zabaw ,

- zagospodarowanie wnętrz

międzyblokowych



Spółdzielnia Pracy "AGROBUD"

ul. Szczecińska 5

54-517 Wrocław 

tel. (71) 353-65-00 fax. (71) 357-22-43

e-mail: agrobud@gazeta.pl

www.agrobud.com.pl

Spółdzielnia Pracy "AGROBUD" była wielokrotnie nagradzana

przez Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy , za wysokie

miejsca w rankingu najlepszych spółdzielni . , min . : 

 

II miejsce za rok 2006

I miejsce za rok 2007

III miejsce za rok 2009



 

SPÓŁDZIELNIA PRACY
SURMET

Spółdzielnia powstała 12 czerwca 1950 roku na podstawie prawa

spółdzielczego . Jest firmą wielopokoleniową z kilkudziesięcioletnią

tradycją . Od dziesięcioleci zajmuje się skupem i sprzedażą

surowców wtórnych co pozwala jej być jedną z najlepszych 

i najbardziej znanych firm w Polsce jak i na świecie .

 

Idąc z duchem czasu , rozwojem przemysłu i zapotrzebowaniem

gospodarki rozszerza gamę skupowanych surowców 

i prowadzonych usług . Na dzień dzisiejszy zajmuje się skupem

złomu stalowego , żeliwnego , metali kolorowych ,

akumulatorów , wszelkiej makulatury , tworzyw sztucznych 

i szklanych opakowań (tzw . stłuczka szklana).  Ponadto przyjmuje

od firm i osób prywatnych zużyty sprzęt elektroniczny 

i elektryczny , oraz prowadzi usługę niszczenia dokumentów dbając

jednocześnie o najwyższą ochronę danych osobowych .



Spółdzielnia Pracy SURMET

ul. Krakowska 127

50-428 Wrocław

tel. (71) 342-59-83

e-mail: surmet@surmet.pl

www.surmet.pl

W celu zapewnienia klientom wygody dysponuje 11 Punktami Skupu

na terenie całego Wrocławia . Przy większej ilości odpadów i na

życzenie klienta bezpłatnie odbiera surowce . Flota transportowa to

samochody marki MAN , Mercedes , DAF z HDS ’em , Iveco oraz różnego

rodzaju ładowarki typu Bobcat czy Fadroma . Posiada również 60

kontenerów o różnej pojemności (10 m3 ,16 m3 , 36 m3), które w

zależności od potrzeb klientów podstawia do dłuższego w czasie

załadunku lub wymiany na miejscu .

 

Spółdzielnia Pracy "SURMET" gwarantuje rzetelną , szybką , terminową

i miłą obsługę . Spółdzielnia zapewnia gwarancje płatności , a jej

wiarygodność potwierdza program "Rzetelna Firma" prowadzony

przez Krajowy Rejestr Długów .  

 

W gronie klientów spółdzielni nie brakuje urzędów , palcówek

zdrowotnych , uczelni , szkół , przedszkoli , drukarni , korporacji 

i mniejszych prywatnych firm , sklepów czy osób prywatnych .

Spółdzielnia bardzo ceni sobie współpracę z tymi jednostkami 

i wie , że działa w jednym wspólnym celu jakim jest ochrona

środowiska !

 


