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WOJEWÓDZKA USŁUGOWA
SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW
WUSI w Zamościu jako samodzielna jednostka
rozpoczęła działalność w 1991 r. Spółdzielnia
posiada status zakładu pracy chronionej
i zatrudnia około stu osób, głównie
niepełnosprawnych, co czyni ją jednym
z największych pracodawców w Zamościu.
Spółdzielnia specjalizuje się w usługach z zakresu ochrony osób
i mienia oraz usług sprzątania. Oferuje nie tylko ochronę fizyczną
obiektów, ale również elektroniczne zabezpieczenia w postaci
systemów sygnalizacji włamania i napadu oraz systemów sygnalizacji
przeciwpożarowych.
Profesjonalne usługi sprzątania Spółdzielnia świadczy w szerokim
zakresie, zarówno dla przedsiębiorstw oraz instytucji, jak i dla
klientów indywidualnych. Mogą być one wykonywane w okresach
stałych, jak i zamkniętych, także jednorazowo lub okresowo.
Spółdzielnia oferuje też zaopatrzenie w środki czyszczące, worki na
śmieci, suszarki do rąk, itp.

Ponadto w Spółdzielni można skorzystać z wysokiej jakości usług
rehabilitacyjnych.
Spółdzielnia współpracuje z największymi podmiotami na lokalnym
rynku, zarówno prywatnymi, jak i publicznymi i posiada imponującą
listę referencji.
Ochrania między innymi ZOO w Zamościu, a także inne spółdzielnie
– banki spółdzielcze, spółdzielnie mieszkaniowe i „Społem”.
WUSI stawia na jakość usług, profesjonalizm, rzetelność,
doświadczenie, konkurencyjne ceny, innowacyjność.

Wojewódzka Usługowa Spółdzielnia Inwalidów w Zamościu
ul. M. Kopernika 5
22-400 Zamość
tel. (84) 639-61-61, (84) 638-32-74
e-mail: wusi@zam.pl
www.wusi.zam.pl

SPÓŁDZIELNIA PRACY
CHEMICZNO – GUMOWA
„FARMOCHEM”
Spółdzielnia Pracy Chemiczno – Gumowa „Farmochem”
w Lublinie działa na rynku od 62 lat. Swoją produkcję rozpoczęła
w 1957 r. od wyrobów farmaceutycznych, chemicznych
i gumowych.
Świadczyła dodatkowo usługi dla ludności w zakresie
wulkanizacji i napraw opon i dętek oraz innych wyrobów
wytwarzanych z gumy.
W latach 80-tych rozszerzyła ofertę wyrobów gumowych
i z tworzyw sztucznych oraz uruchomiła produkcję wyrobów
mydlanych.
Spółdzielnia w latach 80-90 była jednym z głównych dostawców
wyrobów kooperacyjnych dla dużych zakładów Lubelszczyzny
(w tym Daewoo Motor Polska).

Obecnie podstawową produkcję
Spółdzielni stanowi szeroki
asortyment wyrobów z tworzyw
sztucznych (wtryskowych
i wytłaczanych) wykorzystywanych
w gospodarstwie domowym oraz
przeznaczonych dla różnych gałęzi
przemysłu, a także wyrobów
gumowych. Na życzenie klienta
Spółdzielnia wykonuje zlecenia
specjalne i nietypowe. Ponadto
świadczy usługi w zakresie
frezowania i toczenia tworzyw
i metali.
Głównymi odbiorcami jej wyrobów
są zakłady branży motoryzacyjnej,
rolniczej i artykułów gospodarstwa
domowego z terenu całej Polski.

Spółdzielnia Pracy Chemiczno – Gumowa „Farmochem”
ul. Turystyczna 40
20-207 Lublin
tel. (81) 746-04-43, (81) 746-30-89
e-mail: farmochem@poczta.onet.pl
www.farmochem.com.pl

