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Delegatura Regionalna w Poznaniu współpracuje z wieloma
spółdzielniami poprzez:
- doradztwo,
- szkolenia,
- pomoc finansową,
- lustracje ustawowe,
- udzielanie informacji o zmianach prawa,
- targi i wystawy,
- współpracę międzynarodową tak spółdzielczą jak i gospodarczą.

Lustratorzy związani z Delegaturą mają uprawnienia do
przeprowadzenia lustracji w każdego rodzaju spółdzielni od
spółdzielni pracy, poprzez spółdzielnie rolnicze, mieszkaniowe itd.

Przy Delegaturze działa „Klub Prezesa i Głównego Księgowego”, który
jest otwarty na wszystkie branże spółdzielcze. Wymiana doświadczeń
i wzajemna pomoc między spółdzielniami są szansą na poradzenie
sobie na tak trudnym rynku. Tym bardziej, że gospodarzem spotkań
jest Dyrektor Delegatury Ireneusz Purol, który zawsze zaprasza
uczestników i ekspertów by podnieść merytoryczny poziom spotkań.

WIELKOPOLSCY SPÓŁDZIELCY BUDUJĄ NOWOCZESNY
RYNEK
W zespole siła – jeśli spółdzielnie pracy, same powołane do tego by
nieść pomoc grupom społecznym, będą łączyły swój potencjał, jeśli
będą przy tym korzystały z pomocy ekspertów, by wypracowywać
praktykę prawną, będą skuteczniejsze od pojedynczych jednostek,
a przez to zaoferują swoim członkom lepsze warunki działania.
Z takiego założenia wychodzą nowoczesne spółdzielnie,
współpracujące dziś pod patronatem Związku Lustracyjnego
Spółdzielni Pracy.
W rankingu najlepszych spółdzielni zrzeszonych w ZLSP, który
prowadzony jest od wielu lat z regionu wielkopolskiego 2
spółdzielnie wyróżniają się zajmując wysokie pozycje.
Należą do nich między innymi:
Zakłady Chemiczne „UNIA” Spółdzielnia Pracy w Poznaniu
Gnieźnieńska Spółdzielnia Pracy w Gnieźnie
Delegatura Regionalna Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy
w Poznaniu współpracuje również z wieloma spółdzielniami pracy
niezrzeszonymi w związku. Są to spółdzielnie reprezentujące
działalność w zakresie produkcji zaworów i kurków, branży
motoryzacyjnej, metalowej, usługowej, mikroprocesorów i innych.

ZAKŁADY CHEMICZNE
"UNIA"
Zakłady Chemiczne „UNIA” Spółdzielnia Pracy w Poznaniu to
przedsiębiorstwo z bogatą historią! Produkuje i sprzedaje artykuły
chemii gospodarczej aż od 1950 roku. Cel, jaki sobie postawiła to
osiągnąć wysoki efekt czystości przy minimalnym nakładzie pracy
klientów. Realizacja tego celu jest możliwa dzięki skrupulatnej
i wyczerpującej analizie opinii użytkowników oraz zatrudnieniu
wysoko wykwalifikowanej kadry kierowniczej. Stabilną pozycję firmy
gwarantują mocne marki, a także coraz większy wachlarz oferowanych
produktów, które odnoszą sukces na rynku krajowym i zagranicznym.
Główną marką jest powszechnie znany i lubiany Tytan, który przetrwał
do teraz. Co ciekawe, aby tak się stało musiał w ciągu około 20 lat
przejść sporo zmian, zarówno wizerunkowych, ale także
recepturowych. Fakt, że przez tyle lat Spółdzielnia jest elastyczna
i potrafi z powodzeniem utrzymywać się na rynku świadczy o dobrej
jakości produktów i zaufaniu, jakim obdarzają ją konsumenci.
Hasłem Spółdzielni jest: "Nie zawiedła przez ostatnie sześćdziesiąt lat
i nie zawiedzie przez kolejne sześćdziesiąt"

MISJA
Zakłady Chemiczne Unia
produkują wysokiej jakości
produkty chemii gospodarczej.
UNIA dba o optymalny stosunek
ceny do jakości produktów,
a wszystko odbywa się w trosce
o Klientów, którzy są dla firmy
najwyższą wartością. Rzetelna
praca, starannie dobrane
receptury, dbałość o szczegóły,
prowadzą nas do osiągania
możliwie największego udziału
w rynku oraz wysokiej
rentowności.

Zakłady Chemiczne UNIA
Spółdzielnia Pracy
ul. Główna 14
61-005 Poznań
tel. (61) 877-18-87
e-mail: kontakt@unia.pl
www.unia.pl

GNIEŹNIEŃSKA
SPÓŁDZIELNIA PRACY
Gnieźnieńska Spółdzielnia Pracy w Gnieźnie to spółdzielnia
z długoletnią tradycją. Spółdzielnia powstała w listopadzie 1947 roku,
przyjmując nazwę Spółdzielnia Pracy Kobiet i jest pierwszą spółdzielnią
w Gnieźnie założoną po II wojnie światowej.
Cel miała równie szlachetny co praktyczny: zapewnienie zatrudnienia
kobietom po przebytej gehennie II wojny światowej. Z czasem
przechodziła wiele przekształceń organizacyjnych.
Obecna nazwa - Gnieźnieńska Spółdzielnia Pracy – obowiązuje od 1989
roku. Od 1985 roku Spółdzielnia specjalizuje się w szyciu odzieży
roboczej i ochronnej w szczególności dla kontrahentów zagranicznych,
głównie na terytorium Niemiec, ale także dla innych państw UE.

Gnieźnieńska Spółdzielnia Pracy
ul. 17 Dywizjonu Piechoty 1
62-200 Gniezno
tel./fax. (61) 426-44-18
e-mail: gspgniezno@o2.pl

