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Delegatura Regionalna ZLSP w Gdańsku ma swoją siedzibę przy
ul. Generała Hallera 227a w Gdańsku i zrzesza spółdzielnie
z województwa pomorskiego kujawsko –pomorskiego, zachodniopomorskiego i warmińsko mazurskiego.
Działalność Delegatury to przede wszystkim przeprowadzanie
lustracji spółdzielni, organizacja i prowadzenie szkoleń, w tym
szkoleń specjalistycznych dla służb finansowo - księgowych i kadry
kierowniczej, a także członków Rad Nadzorczych i Zarządów
spółdzielni, badanie sprawozdań finansowych oraz szeroko
rozumiany instruktaż i doradztwo prawno - ekonomiczne.
Delegatura współpracuje z wieloma spółdzielniami z różnych branż
na terenie całego kraju, m.in.: ze spółdzielniami mleczarskimi,
"Społem", spółdzielniami inwalidów, spółdzielniami mieszkaniowymi,
gminnymi spółdzielniami "SCh" i innymi.

SPÓŁDZIELNIE NA POMORZU: NOWA TREŚĆ W
STAREJ FORMIE
Obecnie na terenie Województwa Pomorskiego działa ok. 25
spółdzielni pracy o bardzo zróżnicowanym profilu działalności
i oferujących atrakcyjne produkty i usługi. W przypadku wielu z nich
śmiało można powiedzieć, że pomimo zawiłych kolei losu, zawirowań
ustrojowych i gospodarczych odniosły sukces, rozwijają się a ich
oferta jest konkurencyjna na rynku.

SPÓŁDZIELNIA PRACY
USŁUG MOTORYZACYJNYCH
Spółdzielnia istnieje na rynku lokalnym od ponad 65 lat i od
samego początku stawialiśmy i stawiamy nadal na niezmiennie
wysoką jakość naszych usług. Właśnie dlatego zatrudniamy
wyłącznie wykwalifikowanych fachowców oraz posiadamy dobrej
klasy sprzęt i oprzyrządowanie:
Świadczymy usługi motoryzacyjne:
- Badania Techniczne
- Diagnostyka samochodowa
- Serwis Ogumienia
- Usługi Serwisowe
- Alarmy
- Montaż Zamka Centralnego
- Serwis Klimatyzacji
- Myjnia Samochodowa
- Serwis i Naprawa Motocykli
Spółdzielnia świadczy również usługi:
tokarskie, tłoczarskie, spawalnicze, frezarskie, szlifierskie, cięcie
blach i inne usługi ślusarskie

Ukoronowaniem jej starań jest otworzenie Stacji Kontroli Pojazdów,
przeprowadzającej wszystkie rodzaje przeglądów pojazdów do 3,5t,
gdzie dzięki wyposażeniu diagnostycznemu może dokonywać
sprawdzenia i weryfikacji usterek w naprawianych samochodach oraz
kontroli skuteczności ich usunięcia po naprawie. Zawsze stara się
oferować swoim klientom kompleksową obsługę - polegającą na
doradztwie i przygotowaniu części zamiennych niezbędnych do
naprawy o jakości odpowiadającej częściom oryginalnym i
pozostających w stosunku do nich w bardzo korzystnej relacji
finansowej oraz sprawną diagnostykę i naprawę pojazdu realizowane tak, aby klient przez jak najkrótszy czas pozbawiony był
możliwości korzystania z własnego pojazdu.
Starania Spółdzielni zostały dostrzeżone przez partnerskie sieci
warsztatowe, BOSCH SERVICE, VALEO CLIM SERVICE, VOLVOLINE
z którymi współpraca pozwala na stały dostęp do najnowszej
dokumentacji technologii naprawy oraz ciągłe podnoszenie
kwalifikacji pracowników, a tym samym podnoszenie poziomu
obsługi klientów.

Spółdzielnia Pracy Usług Motoryzacyjnych
ul. Krótka 2, 82-500 Kwidzyn
tel./fax. (55) 279-26-01
e-mail: spum@kwidzyn.biz
www.spum.kwidzyn.biz

FARMACEUTYCZNA
SPÓŁDZIELNIA PRACY
FILOFARM
Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy FILOFARM w Bydgoszczy
powstała w dniu 8 marca 1947 r. W tym dniu nastąpiło uchwalenie
pierwszego statutu Spółdzielni i z tą datą Spółdzielnia rozpoczęła
swoja działalność, która trwa nieprzerwanie do dnia dzisiejszego.
FSP FILOFARM jest przedsiębiorstwem zajmującym się produkcją
produktów leczniczych na potrzeby rynku farmaceutycznego.

Misją FSP FILOFARM, Spółdzielni działającej od ponad 65 lat, jest
spełnianie oczekiwań lekarzy i pacjentów poprzez wytwarzanie
tanich, skutecznych i bezpiecznych leków o najwyższej jakości,
dostępnych dla każdego. Służy zdrowiu ludzi rozwijając działalność
zgodnie z zasadami dobrej praktyki wytwarzania (GMP) oraz HACCP,
z pełną dbałością o ochronę środowiska naturalnego oraz
o wszechstronny rozwój pracowników. Portfolio produktów
wytwarzanych przez FSP FILOFARM obejmuje 20 produktów
leczniczych oraz i 7 suplementów diety.

Ofertę FSP Filofarm stanowią:
- Produkty lecznicze dostępne bez recepty (OTC). Kategorię OTC
otwiera nasz sztandarowy produkt leczniczy ASPARGIN - lider rynku
asparaginianów magnezu i potasu, jest to znaczący lek w całym
rynku produktów OTC w Polsce. ASPARGIN już od ponad 40 lat dba
o serca Pacjentów, uzupełniając i lecząc niedobory magnezu
i potasu. Kluczowym w naszym portfelu produktów jest również
preparat magnezowy FILOMAG B6.
W kategorii leków bez recepty wytwarzamy między innymi lek
Paracetamol Filofarm - przeciwbólowy i przeciwgorączkowy
zawierający paracetamol oraz lek Silimax stosowany w zaburzeniach
czynności wątroby zawierający sylimarynę.
- Produkty lecznicze wydawane z przepisu lekarza (Rx). Grupę
leków Rx stanowią preparaty stosowane w neurologii, ginekologii
i geriatrii.
- Suplementy diety

Suplementy to najnowsza
kategoria produktów w portfolio
FSP FILOFARM, z którą wiąże plany
na znaczący rozwój Spółdzielni
w kolejnych latach. Jesienią
ubiegłego roku marka FILOMAG
została rozszerzona o linię
suplementów diety FILOMAG:
Cardio, Extra, Memory oraz Skurcz.
Do oferty w ostatnim czasie
wprowadzono także suplementy
diety z segmentu zdrowie i uroda:
TEAFIL Detoxica, TEAFIL Figura,
zawierające ekstrakty herbat
w kapsułkach oraz Control Skin –
produkt przeznaczony dla osób
z problemami trądzikowymi.

Spółdzielnia Pracy FILOFARM
ul. Pułaskiego 39
85-619 Bydgoszcz
tel. (52) 342-67-88
e-mail: Sekretariat@filofarm.pl
www.filofarm.pl

LEKARSKA
SPECJALISTYCZNA
SPÓŁDZIELNIA PRACY
Lekarska Specjalistyczna Spółdzielnia Pracy jest niepublicznym
zakładem służby zdrowia, o wieloletniej tradycji, funkcjonującym
w postaci przychodni od ponad 45 lat. Przychodnia udziela pomocy
medycznej przede wszystkim mieszkańcom Trójmiasta, Pomorza oraz
gościom zagranicznym.

Przychodnia funkcjonuje w śródmieściu Gdańska w nowoczesnych
pomieszczeniach. Jest nowoczesnym zakładem służby zdrowia,
zatrudniającym ponad osiemdziesięciu doskonałych specjalistów
praktycznie ze wszystkich dziedzin medycyny.

Przychodnia oferuje specjalistyczne leczenie w zakresie medycyny
zachowawczej, zabiegowej, wysoko specjalistyczną diagnostykę
laboratoryjną oraz diagnostykę przyrządową (EKG, EEG,
mammografia, RTG, USG, TK i RM). Do odrębnych działów
przychodni należy podstawowa opieka zdrowotna (kontrakt z NFZ),
dział pomocy doraźnej, laboratorium ochrony środowiska, medycyna
pracy oraz programy profilaktyczne
Obok rozszerzanej oferty świadczeń medycznych wprowadzane są
udogodnienia finansowe w korzystaniu z leczenia przychodni dzięki
wprowadzeniu odpłatności w systemie ratalnym.
Ważnym elementem jest atrakcyjna oferta usług stopniowo
poszerzana w zależności od zainteresowania i potrzeb pacjentów,
jak np. nowa poradnia chirurgii estetycznej, telemetryczne badania
kardiologiczne lub przesiewowe badania w kierunku obecności
polipów i zmian nowotworowych jelita grubego, zabiegi
w dziedzinie stomatologii, implantologii, ginekologii i urologii
wykonywane w znieczuleniu ogólnym. Planuje się w niedługim
czasie otwarcie poradni leczenia zaburzeń snu i poradni leczenia
bólu.

Lekarska Specjalistyczna Spółdzielnia Pracy
ul. Grunwaldzka 68
80-244 Gdańsk
tel. (58) 344-60-48, (58) 341-42-15
e-mail: rejestracja@lekarze-specjalisci.pl
www.lekarze-specjalisci.pl

