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Oto staje nas wolna gromada

Budowniczych tworzàcych swój Êwiat,

W których z∏oty cielec ju˝ nie w∏ada,

A nowego w nim ˝ycia tkwi ∏ad.

Niech si´ niesie ten nasz bratni Êpiew

Do miast wszystkich, do sió∏, do gmin,

I niech wo∏a jak zew, ˝e ziemi ten syn,

Ten niech staje w nasz szereg jak brat,

Z prochu dêwignàç ku s∏oƒcu ten Êwiat.

Nam nie trzeba ni w∏adzy, ni z∏ota,

Bowiem duch nasz sprawuje nam rzàd,

Prawem naszym braterska wspólnota,

Wszystki wyzysk wyniszyczym jak tràd.

Niech si´ niesie ten nasz bratni Êpiew

Do miast wszystkich, do sió∏ i do gmin

I niech wo∏a jak zew, ˝e kto ziemi tej syn,

Ten niech staje w nasz szereg jak brat,

Z prochu dêwignàç ku s∏oƒcu ten Êwiat.

Z d∏onià w d∏oni, jak ˝ywe ogniwa,

Âwiat opleciem ∏aƒcuchem swych ràk,

Krzywd´ mi∏oÊç zag∏adzi prawdziwa,

W radoÊç pracy zamieni znój ràk.

Niech si´ niesi ten nasz bratni Êpiew

Do miast wszystkich, do sio∏, do gmin,

I niech wo∏a jak zew, ˝e kto ziemi ten syn,

Ten niech staje w nasz szereg jak brat,

Z prochu dêwignàç ku s∏oƒcu ten Êwiat.

H Y M N

Hymn Spółdzielców „Oto staje nas wolna gromada”

słowa: Kazimierz Andrzej Czyżewski, muzyka: Lucjan Rogowski

Stanisław Staszic - prekursor Polskiej Spółdzielczości Rolniczej, 
założyciel Hrubieszowskiego Towarzystwa Rolniczego
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Maria Wawrzaszek – Gruszka
Prezes Zarzàdu Spółdzielni

Szanowni Paƒstwo!

„Społem” Powszechna Spółdzielnia Spo˝ywców „Robotnik” w ZamoÊciu 
w 2019 roku obchodzi Jubileusz 100 – lecia swojej działalnoÊci.

Zaszczytnym dla nas jest fakt, ˝e funkcjonujemy w pi´knym mieÊcie zwanym
„Padwà Północy” wpisanym w 1992 roku na List´ Âwiatowego Dziedzictwa Kultury
UNESCO.

100 – letnia historia funkcjonowania Spółdzielni skłania do zadumy nad jej prze-
szłoÊcià, ale jednoczeÊnie cieszy i napawa dumà nasze obecne pokolenie członków 
i pracowników.

Obchody Jubileuszu stały si´ okazjà do wydania niniejszej publikacji, która przybli˝y
Paƒstwu histori´ Spółdzielni oraz przedstawi jej stan dzisiejszy.

MyÊlàc o przyszłoÊci Spółdzielni, wyra˝amy przekonanie, ˝e nasza firma, majàca
tak długoletnie tradycje oraz doÊwiadczenia w pokonywaniu ró˝nych trudnoÊci, jak
równie˝ umiej´tnoÊç nowoczesnego gospodarowania, cieszyç si´ b´dzie nadal zaufa-
niem klientów, co b´dzie podstawà jej dalszego rozwoju.

W roku tak pi´knego Jubileuszu, składam podzi´kowania wszystkim członkom 
i pracownikom za ka˝dy wkład pracy w rozwój Spółdzielni i  jej funkcjonowanie.

Wyrazy podzi´kowania  kieruj´ równie˝ do naszych klientów oraz do wszystkich
kontrahentów i partnerów biznesowych, jak te˝ do sympatyków Spółdzielni.

Wszystkim, którym losy Spółdzielni nie sà oboj´tne, ˝ycz´ wszelkiej pomyÊlnoÊci 
w ̋ yciu osobistym, rodzinnym i zawodowym oraz spokoju i radoÊci w codziennym ̋ yciu.
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Geneza  powstania Spółdzielni

Trudna sytuacja ekonomiczna najsłabszych warstw społecznych – Êrodowisk 
robotniczych, rzemieÊlniczych i chłopskich – była głównà przesłankà organizowania 
zalà˝ków dzisiejszej Spółdzielni.

Grupa zamojskich aktywistów zdecydowała póênà jesienià 1918 r. o powołaniu 
stowarzyszenia pod nazwà Kooperatywa „Robotnik” w ZamoÊciu. Na trzecim zebraniu
organizacyjnym wybrano władze i przyj´to statut stowarzyszenia. Dzi´ki ogromnym stara-
niom urz´dników sàdowych, którzy byli jednoczeÊnie członkami Kooperatywy, w styczniu
1919 r. w Wydziale Rejestru Sàdu Okr´gowego w ZamoÊciu zarejestrowano Koopera-
tyw´ jako Robotnicze Stowarzyszenie Spo˝ywców „Robotnik” w ZamoÊciu wraz z  jej
pierwszym statutem. Stowarzyszenie skupiało wówczas 1600 członków - wpisowe na
członka wynosiło wówczas 1 koron´ a udział członkowski 5 koron.

Zało˝yciele

Do członków zało˝ycieli i głównych działaczy nale˝eli: Józef Stasiewicz, Edmund 
Nahajski, Czesław Âmieszek, Antoni Łyp, Antonina i Marian Przystojeccy, Stefan Send-
łak, Magda Pokora, Franciszek Pitak, Ryszard Ostrowski, Jan Jednacz, Józef Barcicki,
GabryÊ Barcicki, Stanisław Iwankowski, Stanisław Słu˝ewski, Bolesław Kazanecki.

Byli to ludzie wielkiego serca, bezinteresownie zaanga˝owani w tworzenie Koopera-
tywy „Robotnik”. Niejednokrotnie poÊwi´cali osobiste dobra materialne dla ratowania
i wspierania Spółdzielni w okresie jej kłopotów finansowych.

Nale˝y wspomnieç zasługi niektórych osób:

- Antonina i Marian Przystojeccy – w ich mieszkaniu
odbywały si´ zebrania organizacyjne,

- Stanisław Słu˝ewski  - wspomagał Spółdzielni´ bezpro-
centowymi po˝yczkami,

- Maria Nowakiewicz – w okresie kłopotów finanso-
wych Spółdzielni zrzekła si´ cz´Êci nale˝nych jej po-
borów,

- Józef Stasiewicz - oddał bezinteresownie swój lokal
na sklep dla Spółdzielni.

Pierwszy społeczny Zarzàd tworzyli:

- Piotr Bielecki - zdun, Władysław Górka - robotnik,
Ryszard Ostrowski - ksi´gowy, Mikołaj Machałek -
murarz i Stefan Sendłak - przedstawiciel Zwiàzków
Zawodowych Pracowników Rolnych.

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzili:

- Marian Przystojecki - mistrz kominiarski, Antoni Łyp
- cieÊla, Aleksander Biały - przedstawiciel Zwiàzków
Zawodowych Robotników Rolnych.Stoją od lewej: Ryszard Ostrowski, Piotr Bielecki, 

Franciszek Kazanecki. Siedzi: Stanisław Służewski
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Trudne poczàtki

Pierwszà działalnoÊcià była działalnoÊç handlowa, rozpocz´ta w styczniu 1919 r.
Z uwagi na trudnoÊci ze znalezieniem lokalu pierwszy sklep został zorganizowany w po-
mieszczeniu Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej, a zapleczem magazynowym była kuchnia mał-
˝eƒstwa Przystojeckich. Nieprzychylne Spółdzielni władze miasta odebrały wkrótce lokal
i tym samym uniemo˝liwiły dalsze prowadzenie działalnoÊci handlowej. Bezcennà była
pomoc Józefa Stasiewicza, który bezinteresownie oddał lokal przy ul. Bazyliaƒskiej 4 
i umo˝liwił kontynuowanie rozpocz´tej działalnoÊci handlowej. Niestety, władze miasta
szybko zabroniły prowadzenia sklepu przy ul. Bazyliaƒskiej, a kolejnà lokalizacjà był 
budynek dawnych koszar kozackich w Bramie Szczebrzeskiej. Poło˝enie sklepu na ubo-
czu miasta było jednak bardzo niekorzystne z uwagi na fakt, ˝e „centrum handlowe”
skupiało si´ wokół Rynku Wielkiego. Tak wi´c nie wszyscy członkowie korzystali z usług
własnego sklepu znajdujàcego si´ w znacznej odległoÊci od centrum miasta. 

W 1920 roku zmieniono nazw´ stowarzyszenia na Zamojskie Stowarzyszenie 
„Robotnik” i podwy˝szono wysokoÊç udziału członkowskiego do 160 koron. Statut 
Stowarzyszenia zatwierdził pionier spółdzielczoÊci – Stanisław Wojciechowski – ówczesny
Minister Spraw Wewn´trznych, przyszły Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

Lata 1920-1922 były bardzo trudnym okresem dla Stowarzyszenia „Robotnik”. Dzia-
łania wojenne 1920 r. przyniosły całkowite zahamowanie ˝ycia gospodarczego i zastój
w handlu. Zlikwidowano przydziałowe kartki na zakupy w sklepach „Robotnika”, co
mocno osłabiło zainteresowanie członkostwem. Do tych trudnoÊci dochodziły kłopoty
finansowe, tj. brak Êrodków obrotowych. Stowarzyszenie dotykała nie tylko wrogoÊç
władz miejskich, ale równie˝ stowarzyszeƒ działajàcych w ZamoÊciu - szczególnie Okr´-
gowego Stowarzyszenia Spo˝ywców. Wszyscy kupcy - hurtownicy bojkotowali „Robot-
nika” jako powa˝ne zagro˝enie dla istniejàcego handlu prywatnego, który w 1921 r.
posiadał 3 sklepy. Towary trzeba było  sprowadzaç z Warszawy i innych  miejsc w kraju,
co podwy˝szało koszty handlowe. Przewo˝ono je pociàgami osobowymi pod osobistym
konwojem kupujàcego. Nie mo˝na było nadaç ich na baga˝, poniewa˝ kolej nie zabez-
pieczała towarów przed kradzie˝à. Ogromny wysiłek ówczesnego Zarzàdu, wiara i ofiar-
noÊç członków pozwoliły przetrwaç ten bardzo ci´˝ki okres.

Wiosnà 1922 roku przeniesiono
sklep z Bramy Szczebrzeskiej do no-
wego lokalu w centrum miasta.
Była to wydzier˝awiona nierucho-
moÊç przy Placu Mickiewicza. Sklep
posiadał znacznie wi´kszà od do-
tychczasowych powierzchni´ sprze-
da˝owà, co umo˝liwiło rozszerzenie
asortymentu sprzedawanych towa-
rów. W tym czasie obok sklepu
głównego, zwanego „centralà”,
funkcjonowały dwie filie w Szopinku 
i Hrubieszowie.

Pierwsza piekarnia Spółdzielni (w budowie) - 1928 r.
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Okres przełomu

W lutym 1923 roku nastàpiła kolejna zmiana nazwy na Robotniczà Spółdzielni´ 
Spo˝ywców „Robotnik” w ZamoÊciu  (nazwa ta przetrwała do 1949 r.). 

Rok 1923 był rokiem przełomu dla Spółdzielni. Nastàpiła stabilizacja w działalnoÊci
handlowej, a ówczesny Zarzàd rozwa˝ał prowadzenie produkcji piekarskiej.

W 1924 roku na wniosek Piotra Bieleckiego urucho-
miono pierwsza piekarni´ r´cznà w Rynku Nowej Osady.
Piekarnia pracowała na trzy zmiany, wypiekajàc dziennie
600 kg pieczywa. Najwi´cej pieczywa produkowano 
w czwartki, były to bowiem dni jarmarków chłopskich. 
W miar´ wzrostu produkcji pieczywa uruchamiano nowe
stragany i kioski piekarnicze, np. przy ul. Lwowskiej, 
Długiej, przy stacji kolejowej. Rozwój spółdzielczej pie-
karni budził niezadowolenie właÊcicieli ponad 50 pry-
watnych piekarni zamojskich. Prowadzili oni akcje
agitacyjne przeciwko funkcjonowaniu piekarni, a gdy to
nie skutkowało, próbowali przekupstwem zmusiç pieka-
rzy do wypieku pieczywa złej jakoÊci. Mimo tych wszyst-
kich przeszkód i utrudnieƒ produkcja piekarska zwi´kszała
si´ i w 1925 r. wartoÊç sprzedanego pieczywa stanowiła
44% ogólnych obrotów Spółdzielni.

Latem 1926 roku funkcj´ kierownika Spółdzielni objàł
Franciszek Kazanecki, człowiek o du˝ym doÊwiadczeniu
spółdzielczym, były kierownik spółdzielni wojskowej 
w D´blinie. Swojà pracowitoÊcià i fachowoÊcià nadał
właÊciwe tempo organizacyjno – gospodarcze i dopro-
wadził Spółdzielni´ do równowagi finansowej.  

W tym samym czasie Wiceburmistrzem miasta ZamoÊcia został Ryszard Ostrowski
- członek Zarzàdu Spółdzielni. Nowe władze miejskie stały si´ wreszcie przychylne Spół-
dzielni. Dzi´ki ˝yczliwoÊci Rady Miejskiej Spółdzielnia zakupiła plac przy ul. Sienkiewicza

z przeznaczeniem na budow´ piekarni
mechanicznej. Na realizacj´ tak kosztow-
nej inwestycji nie było Êrodków finanso-
wych. Spółdzielnia zaciàgn´ła po˝yczk´ 
w Banku Gospodarstwa Krajowego, a po-
r´czycielem i gwarantem był Zarzàd
Miasta. Budowa piekarni łàcznie z rozru-
chem trwała 145 dni. Dnia 09.09.1928 r.
oddano do u˝ytku pierwszà mechanicznà
piekarni´ w ZamoÊciu, która „swoimi urzà-
dzeniami oraz higienicznym sposobem
produkcji pieczywa zaimponowała miesz-
kaƒcom miasta” (cytat z artykułu w lokal-
nej gazecie z 1928 r.).

Zarząd Spółdzielni z 1928 r. Od lewej Fr. Kazanecki, R. Ostrowski, 
Stan. Służewski, P. Bielecki i Fr. Okoń - magazynier

Jednodniówka pt. Robotnik 09.09.1928 r.
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Otwarcie nowej piekarni połàczone było
z degustacjà pieczywa. Opracowano tak˝e
jednodniówk´ pt. „Robotnik”, zawierajàcà
wszystkie informacje o budowie oraz dane
techniczne uruchomionej piekarni. 

Poczàtki funkcjonowania nowej piekarni
były trudne. Spółdzielnia zaanga˝owała
du˝e Êrodki w budow´ i zacz´ła odczuwaç
braki Êrodków obrotowych. JednoczeÊnie
wyst´powała strata w działalnoÊci produk-
cyjnej, spowodowana wysokimi kosztami 
i spłatà rat zaciàgni´tej po˝yczki. 

Du˝o wysiłku kosztowało pozyskanie nowych odbiorców pieczywa, jednak kràg 
odbiorców sukcesywnie si´ rozszerzał. Spółdzielcze pieczywo dostarczano do miejskich
przedszkoli, szkół a tak˝e na do˝ywianie dzieci w Łabuniach, Tyszowcach i Szczebrze-
szynie. Na wszystkie oficjalne przyj´cia organizowane w mieÊcie równie˝ kupowano 
pieczywo ze Spółdzielczej piekarni. 

Tygodnik „Ziemia Zamojska” w dniu 03.06.1928 roku pisał: „Robotnicza Spółdzielnia
Spo˝ywców „Robotnik” jeszcze w 1926 r. była małà Spółdzielnià, dziÊ dzi´ki pracy 
i energii ludzi dobrej woli a mianowicie kierownictwa Zarzàdu, stała si´ Spółdzielnià
powa˝nà, rokujàcà wielkà przyszłoÊç”. W tym czasie „Robotnik” posiadał 3 sklepy i 3
punkty sprzeda˝y pieczywa, piekarni´ oraz tabor, składajàcy si´ z jednego konia i 2
wozów.

W 1930 roku  swojà upadłoÊç ogłosiło Okr´gowe Stowarzyszenie Spo˝ywców w Za-
moÊciu, bezwzgl´dny konkurent i zagorzały przeciwnik Spółdzielni. Po zlikwidowanym 
stowarzyszeniu Spółdzielnia przej´ła  lokal i otworzyła sklep na Rynku Wielkim. 

Lata 1929-1933 to okres wielkiego kryzysu gospodarczego na Êwiecie i w Polsce  
i - co za tym idzie - okres pogorszenia si´ sytuacji gospodarczej Spółdzielni.

W kraju wzrastało bezrobocie, systematycznie obni˝ały si´ płace, wzrastały ceny nie-
których artykułów - to wszystko zmuszało ludzi pracy do ograniczenia swoich potrzeb
do minimum. Członkowie Spółdzielni zmniejszali swoje zakupy, a z powodu braku Êrod-
ków do ˝ycia wycofywali udziały członkowskie. W tym trudnym czasie Bank Gospo-
darstwa Krajowego zawiesił na 2 lata spłat´ rat po˝yczki zaciàgni´tej na budow´
piekarni. Pomogło to Spółdzielni przetrwaç krytyczne chwile. 

Rok 1935 był ju˝ znacznie pomyÊlniejszy
w działalnoÊci Spółdzielni. Bank umorzył
cz´Êç długu, obni˝yły si´ koszty piekarni,
wzrosła jej rentownoÊç. 

Lata 1936-1938 to okres stabilizacji gos-
podarczej Spółdzielni. DziałalnoÊç hand-
lowa i produkcyjna przynosiły zyski.
Posiadany majàtek w 68,5% finansowany
był z funduszu własnego. Spółdzielnia miała
dobrà kondycj´ finansowà, która dawała jej
liczàcà si´ pozycj´ na rynku zamojskim.

Dzień Spółdzielczości - 1938 r.

Kursy dla sklepowych w Zamościu - 1937 r.
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Okres wojny i Polski Ludowej

Druga wojna Êwiatowa wybuchła, gdy Spółdzielnia była w dobrej kondycji finansowej.

W styczniu 1940 roku, w nadzorowanej przez Niemców piekarni powstała konspi-
racyjna komórka pod hasłem „Podaj chleba”, której zadaniem było wydawanie chleba
dla „podziemia” i partyzantów. Za t´ działalnoÊç jak i za inne akcje niesienia pomocy

mieszkaƒcom ZamoÊcia wielu spół-
dzielców zapłaciło najwy˝szà cen´-
cen´ ˝ycia.

Spółdzielnia przetrwała wojn´, ale
poniosła ogromne straty finansowe,
kadrowe, lokalowe i ideowe.

W 1949 roku władze centralne 
zadecydowały o koncentracji ruchu
spółdzielczego, w ka˝dym mieÊcie
mogła funkcjonowaç tylko jedna spół-
dzielnia spo˝ywców. 

W ramach tych decyzji, dnia
29.05.1949 r. powstała Powszechna
Spółdzielnia Spo˝ywców „Robotnik”
w ZamoÊciu, w skład której weszły: 
Robotnicza Spółdzielnia Spo˝ywców
„Robotnik” z 8 sklepami, Oddział Kra-
jowej Spółdzielni Spo˝ywców Koleja-
rzy z 7 sklepami i Nauczycielska
Spółdzielnia Spo˝ywców z 1 sklepem.
Była to pierwsza decyzja władz paƒ-
stwowych, która uruchomiła machin´
wielu reorganizacji w spółdzielczoÊci. 

W latach 1950-1956 miały miejsce
dalsze reorganizacje w handlu. Wyni-
kały one m.in. z organizacji Miejskiego
Handlu Detalicznego, na rzecz którego
Spółdzielnia przekazała wiele placówek.

Po 1956 roku Spółdzielnia, oprócz działalnoÊci handlowej pro-
wadzonej w 39 sklepach, 20 kioskach i straganach prowadziła
działalnoÊç produkcyjnà w 4 piekarniach i ciastkarni, gastrono-
micznà w 6 zakładach ˝ywienia zbiorowego i usługowà w dwóch
punktach usługowych. Spółdzielnia zrzeszała wówczas 2803
członków i zatrudniała 289 osób.

Rok 1966 przyniósł ponownà reorganizacj´ spółdzielczoÊci
spo˝ywców w Polsce. Nastàpiła koncentracja Spółdzielni w Wo-
jewódzkie Spółdzielnie Spo˝ywców, a dotychczasowe Powszechne
Spółdzielnie zostały ich Oddziałami.

Połączenie Spółdzielni ,,Kolejarz” i PSS ,,Robotnik” 29 maja 1949 r., spośród siedzących drugi od lewej: 
Marian Maślany - późniejszy przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni

Sklep przy ul. Bazyliańskiej - 1963 r. (obecnie sklep nr 43)

Sklep nr 10 Nowe Miasto - 1968 r.
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PSS „Robotnik” w ZamoÊciu jako Za-
mojski Oddział WSS w Lublinie  funkcjono-
wała do 1975 r. Były to lata kontynuacji
działalnoÊci handlowej, produkcyjnej, 
gastronomicznej i usługowej. W roku 1968
zakoƒczono budow´ Spółdzielczego Domu
Handlowego, w 1973 r. oddano do u˝ytku
nowà ciastkarni´ przy ul. Kiliƒskiego 
i trwała budowa piekarni mechanicznej 
(„Giganta”).

W 1975 roku nastàpił nowy podział ad-
ministracyjny kraju, co pociàgn´ło za sobà
kolejne zmiany w „Społem”. Powstało 49
województw, w tym równie˝ ZamoÊç został
miastem wojewódzkim. Powstała wówczas
Wojewódzka Spółdzielnia Spo˝ywców 
w ZamoÊciu, której Oddziałem została nasza
spółdzielnia „Robotnik”.

Rok 1976 przyniósł nast´pnà reorgani-
zacj´ handlu w Polsce, która bardzo do-
tkn´ła handel spółdzielczy, bowiem
uczyniono spółdzielczoÊç odpowiedzialnà za
zaopatrzenie w artykuły spo˝ywcze, zabra-
niajàc handlu artykułami przemysłowymi.

Lata 80-te wypełnione były zmianami
gospodarczymi w kraju, w tym równie˝ 
w spółdzielczoÊci. W 1982 roku weszła w ˝ycie nowa ustawa o spółdzielczoÊci „Prawo
spółdzielcze”, dajàc spółdzielniom „wolnoÊç gospodarowania” zawartà w trzech okre-
Êleniach: samodzielnoÊç, samorzàdnoÊç i samofinansowanie.

Zlikwidowano WSS-y, a w ich miejsce powstały Wojewódzkie Zwiàzki Spółdzielni
Spo˝ywców lub Oddziały Wojewódzkie Centralnego Zwiàzku Spółdzielni Spo˝ywców 
w Warszawie.

1 stycznia 1983 roku, na bazie zamojskiego Oddziału WSS, powstała Powszechna
Spółdzielnia Spo˝ywców „Robotnik” w ZamoÊciu, zrzeszona w Oddziale Wojewódzkim
CZSS w ZamoÊciu. 

Sklep nr 16 - 1982 r.

Załoga ciastkarni przy pracy - 1984 r. Załoga sklepu Spółdzielni - 1978 r.

Spółdzielczy Dom Handlowy - 1978 r.
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W tym okresie handel borykał si´ z brakami towarowymi, obowiàzywała reglamen-
tacja podstawowych artykułów ˝ywnoÊciowych, piekarnictwo miało problemy z zaopat-
rzeniem w surowce, zmniejszyła si´ znacznie liczba klientów w zakładach
gastronomicznych. 

W 1987 roku nastàpiła kolejna reorganizacja spółdzielczoÊci spo˝ywców, likwidujàca
Oddziały Wojewódzkie CZSS i Wojewódzkie Zwiàzki jako ogniwa poÊrednie, a na ich
bazie były tworzone Spółdzielnie Osób Prawnych zrzeszajàce dobrowolnie PSS-y.

PSS „Robotnik” w ZamoÊciu nie przystàpiła do nowo tworzonej Spółdzielni Osób
Prawnych, lecz została jedynie członkiem CZSS w Warszawie i jako jedna z nielicznych
w kraju umacniała swojà samodzielnoÊç.

W drugiej połowie dekady lat 80-tych oraz na poczàtku lat 90-tych Spółdzielnia po-
wi´kszała swój majàtek, dokonujàc sukcesywnie wykupu pawilonów handlowych od
Spółdzielni Mieszkaniowych. Dokonano równie˝ zakupu du˝ej cz´Êci majàtku od Spół-
dzielni Pracy (byłej WSS w ZamoÊciu).

W 1991 roku zatrudnienie w Spółdzielni wynosiło 1589 osób, Spółdzielnia zrzeszała
wówczas 1222 członków.

Ku współczesnoÊci

Po 1991 roku Spółdzielnia nasza, podobnie jak inne PSS-y w kraju, straciła wiele
placówek handlowych, prowadzonych w lokalach dzier˝awionych. Ponadto zlikwido-
wano działalnoÊç gastronomicznà, przekazujàc zakłady gastronomiczne w dzier˝aw´
pracujàcym tam osobom lub likwidujàc je całkowicie.

Z tej przyczyny ponad 150 osób straciło prac´ w Spółdzielni, około 30 osób prze-
kwalifikowało si´ do pracy w detalu.

Zlikwidowano tak˝e Wytwórni´ Wód Gazowanych, piekarni´ nr 2 i 3, zakłady usłu-
gowe (krawieckie, fryzjerskie, kosmetyczne), OÊrodek Praktyczna Pani.

W wyniku przeprowadzonych likwi-
dacji, zatrudnienie w Spółdzielni uległo
znacznemu zmniejszeniu i wynosiło 597
osób wg stanu  na koniec 1994 roku.
Zrezygnowano równie˝ z zatrudniania
pracowników młodocianych.

Podstawowà działalnoÊcià Spółdzielni
pozostał handel i produkcja piekarsko-
ciastkarska, pozostała równie˝ działal-
noÊç pomocnicza, którà tworzyły własna
grupa remontowo-budowlana i własny
transport.

Rok 1993 - samochód piekarniczy Spółdzielni
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W tak zorganizowanej Spółdzielni
przyj´to kierunek inwestowania we
własne obiekty, w ich modernizacj´, roz-
budow´ i dostosowanie do potrzeb no-
woczesnego handlu. 

Du˝e kwoty wydatkowane na inwe-
stycje miały bezpoÊredni wpływ na
kształtowanie si´ niskiego poziomu
płacy pracowników.

W koƒcówce lat dziewi´çdziesiàtych
na rynku zamojskim lokalizowały swoje
sklepy zachodnie sieci handlowe. Spół-
dzielnia stan´ła przed kolejnym ogrom-
nym wyzwaniem – konkurencjà nowych
wielkopowierzchniowych marketów.
Rozpocz´ła si´ kolejna „bitwa o han-
del”.

Pod koniec 2003 roku Spółdzielnia
znajdowała si´ w trudnej sytuacji eko-
nomicznej.

W 2004 roku nastàpiła zmiana na
stanowisku Prezesa Zarzàdu. Nowà ka-
dencj´ rozpocz´ły organy samorzàdowe
Spółdzielni, w tym Rada Nadzorcza.

Spółdzielnia stan´ła przed potrzebà
wielu zmian kadrowych, zmian kierun-
ków inwestowania oraz wielu zmian organizacyjnych.

Po raz pierwszy w historii Spółdzielni Zgromadzenie Przedstawicieli, obradujàce 
w 2004 r., zmieniajàc statut poszerzyło jej działalnoÊç o budow´ i sprzeda˝ mieszkaƒ 
i gara˝y. W trakcie realizacji była budowa obiektu mieszkalno-handlowo-usługowego
przy ul. Polnej. Było to nie tylko nowe wydarzenie w historii Spółdzielni, ale przede
wszystkim trudna inwestycja realizowana w całoÊci z kredytu bankowego. Mimo wielu
problemów budow´ zrealizowano w ciàgu 8 miesi´cy 2004 r.

W latach 2005-2008 sytuacja ekonomiczna Spółdzielni ulegała systematycznej
poprawie. Nast´pował ciàgły wzrost sprzeda˝y detalicznej i produkcji piekarskiej.
Du˝e nakłady inwestycyjne pozwoliły powi´kszaç sukcesywnie majàtek Spółdzielni.
Zakupiono i uruchomiono 2 nowe sklepy, jeden w ZamoÊciu przy ul. Klonowicza,
drugi w Tomaszowie Lubelskim, co było pierwszym w historii rozszerzeniem działal-
noÊci Spółdzielni poza teren miasta ZamoÊcia. Wybudowano od podstaw nowy bu-
dynek „Delikatesów” przy ul. Lubelskiej w ZamoÊciu. Rozbudowano najwi´kszy sklep
Lux przy ul. Hrubieszowskiej, powi´kszajàc jego powierzchni´ o 100%. Zmoderni-
zowano wiele innych placówek detalicznych oraz piekarni´ przy ul. Hrubieszowskiej.
Wspomniane inwestycje pozwoliły stworzyç dodatkowe miejsca pracy i zwi´kszyç 
zatrudnienie. Systematycznie i znaczàco rosła płaca pracowników.

Rok 1996 - sklep nr 36 spożywczo-przemysłowy i smażalnia pączków  (obecnie sklep nr 10)

Rok 1996 - sklep nr 5 Nowe Miasto  (obecnie również nr 5)
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Rok 2009 był rokiem Jubileuszu 90–lecia Spółdzielni, b´dàcej w dobrej kondycji
ekonomicznej. Był te˝ rokiem du˝ych nakładów inwestycyjnych – rozbudowano sklep
nr 11 o 100% dodatkowej powierzchni i zmodernizowano piekarni´ nr 6. Wdro˝ono
nowe oprogramowanie dla zakładów produkcyjnych oraz podwy˝szono upust dla człon-
ków do 4% od zakupów.

Du˝e nakłady inwestycyjne poniesiono w 2011 roku – wybudowano dwa nowe
sklepy. W ZamoÊciu, w miejscu starego lokalu sklepu nr 34, wybudowano nowoczesny 
i funkcjonalny nowy sklep. W Tomaszowie Lubelskim, na zakupionej działce wybudo-
wano i uruchomiono sklep nr 9 – był to drugi sklep w tym mieÊcie.

W 2013 roku wprowadzono w sklepach nowy Program LojalnoÊciowy pn. „Społem
znaczy Razem”, który zastàpił  „Kart´ Klienta Społem” funkcjonujàcà od 1994 r. 

Sklep nr 7, Tomaszów Lubelski, ul. Sienkiewicza

Sklep nr 9, Tomaszów Lubelski, ul. Ściegiennego
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Sklep nr 25, ul. Hrubieszowska

Rok 2014 – to kolejny rok du˝ych wydatków
na nowe sklepy. Kompleksowej modernizacji
poddano sklep nr 10 na Rynku Nowego Miasta.

Zakupiono nowy lokal handlowy i urucho-
miono sklep nr 14 przy ul. Âw. Piàtka, powi´k-
szajàc w ten sposób powierzchnie sprzeda˝owe 
i zatrudnienie w Spółdzielni.

Bardzo du˝e wydatki zaplanowano na 2019 r.

W roku Jubileuszu  100–lecia Spółdzielni roz-
pocz´to budow´ nowego sklepu w ˚danowie 
– gmina ZamoÊç.

Równie˝ w 2019 roku wdro˝ono nowà Zakła-
dowà Umow´ Zbiorowà, zgodnie z którà zmie-
niono systemy wynagrodzeƒ i podwy˝szono
płace dla pracowników.

Ośrodek Wczasowy w Krasnobrodzie
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Delikatesy, ul. Piłsudskiego

„Społem” PSS „Robotnik” dziÊ

W roku Jubileuszu Spółdzielnia zrzesza 342 członków, udział członkowski wynosi
1400 zł. Spółdzielnia zatrudnia 375 pracowników i nale˝y do najwi´kszych zakładów
pracy w ZamoÊciu.

W ramach działalnoÊci gospodarczej prowadzony jest handel detaliczny, produkcja
piekarska i ciastkarska. Obiekty niewykorzystane dla własnej działalnoÊci sà wydzier˝a-
wiane dla 60 najemców. Spółdzielnia posiada własny transport w iloÊci 17 samocho-
dów, które przeznaczone sà do wywozu pieczywa i ciast. 

Pracuje grupa remontowo-konserwacyjna. Spółdzielnia prowadzi własny OÊrodek
Wypoczynkowy w Krasnobrodzie, na pi´knym Roztoczu. W Spółdzielni działa Koło
Emerytów i  Rencistów.

DziałalnoÊç handlowa prowadzona jest w 19 nowoczesnych sklepach ogólnospo-
˝ywczych, z których 16 stanowià sklepy Lux i 3 – Mini Lux, oraz w jednym przemysło-
wym pod szyldem „Nela”.
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18 sklepów pracuje w ZamoÊciu, natomiast 2
w Tomaszowie Lubelskim. Łàczna powierzchnia
sprzeda˝owa sklepów wynosi 8 330 m².  Wszystkie
sklepy zostały zmodernizowane, nowoczeÊnie zor-
ganizowane, wyposa˝one w nowoczesne urzàdze-
nia chłodnicze i skompu- teryzowane. Stanowià
konkurencyjnà ofert´ handlowà, która zapewnia
Spółdzielni znaczàcy udział w rynku. Du˝ym atu-
tem placówek handlowych sà dogodne lokalizacje
sklepów oraz  miejsca parkingowe.

Dynamiczny rozwój sieci handlowej osiàgany
jest dzi´ki bogatym doÊwiadczeniom, umiej´tnoÊciom oraz wiedzy
przedsi´biorczych i kreatywnych ludzi pracujàcych w Spółdzielni.
Nad utrzymaniem tempa rozwoju czuwa  zespół pracowników,  poprzez

wprowadzanie w ˝ycie innowacyjnych pomysłów i nowatorskich metod zarzàdzania.

Kierownictwo i pracownicy sklepów oraz pracownicy nadzoru bran˝owego systema-
tycznie uczestniczà w ró˝norodnych szkoleniach, doskonalàc wiedz´ z zakresu obsługi
klienta, technik sprzeda˝y, ekspozycji towarowej i metod zarzàdzania placówkami.

Wszystkie sklepy codziennie oferujà swoim Klientom produkty bran˝ Êwie˝ych o naj-
wy˝szej jakoÊci, których sprzeda˝ osiàga ponad 50% sprzeda˝y ogółem. 

W sklepach funkcjonuje Program LojalnoÊciowy „Społem znaczy Razem”, 
w którym uczestniczy 27 000 klientów, a sprzeda˝ realizowana w tym programie stanowi
53% sprzeda˝y detalu ogółem. 

Piekarnia nr 7, ul. Hrubieszowska

Piekarnia nr 1, ul. Sienkiewicza
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DziałalnoÊç marketingowa rea-
lizowana jest na wielu płaszczy-
znach. Wydawane sà gazetki
promocyjne, organizowane ró˝-
nego rodzaju promocje, konkursy
dla Klientów, animacje i degusta-
cje. W szerokim zakresie prowa-
dzona jest  reklama wszystkich
placówek detalicznych. 

Celem spełnienia rosnàcych oczekiwaƒ Klientów systema-
tycznie podnoszony jest poziom obsługi oraz rozszerzany zakres
usług Êwiadczonych na rzecz Klienta. 

DziałalnoÊç produkcyjna jest prowadzona w 4 piekarniach
i w ciastkarni. 

Tradycje piekarskie w Spółdzielni liczà 95 lat.

Stale rosnàca konkurencja 
w bran˝y piekarskiej i ciastkar-
skiej nie ujmuje miejsca produk-
cji „Społem” na rynku lokalnym.
Spółdzielnia jest wcià˝ wiodàcym
producentem pieczywa i ciast.

– 17 –

Gazetki promocyjne

Sklep przemysłowy NELA, ul. Hrubieszowska
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Zakłady produkcyjne „Społem” zaopatrujà w pieczywo i ciasta własne sklepy 
w ZamoÊciu i Tomaszowie Lubelskim oraz prowadzà  sprzeda˝  odbiorcom zewn´trznym
na terenie ZamoÊcia, Hrubieszowa, Tomaszowa Lubelskiego, która stanowi 36% pro-
dukcji piekarƒ i 23% produkcji ciastkarni. Wysokiej jakoÊci pieczywo i ciasta cieszà si´
uznaniem Klientów.

Wieloletnie doÊwiadczenie i dobre technologie, jak równie˝  sprawdzone receptury
i doskonale dobrane surowce pozwalajà  uzyskaç najwy˝szej jakoÊci wyroby piekarskie
i ciastkarskie. Piekarnie produkujà ponad 50 asortymentów pieczywa chlebowego oraz
ok. 60 asortymentów pieczywa drobnego. W ofercie asortymentowej znajduje si´ pie-
czywo tradycyjne pszenne, ˝ytnie, pszenno-˝ytnie oraz z dodatkami ziaren zbó˝, owoców
o bogatych walorach smakowo - ˝ywieniowych.

Sklep nr 34, ul. Wojska Polskiego
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Wychodzàc naprzeciw oczekiwaniom Klientów, jak równie˝ uwzgl´dniajàc trendy 
w bran˝y piekarskiej, stale prowadzona jest praca nad wdra˝aniem nowych asortymentów. 

Du˝ym uznaniem cieszà si´ wyroby ciastkarskie. Bogata oferta obejmuje  60 asor-
tymentów ciasteczek kruchych, 90 asortymentów ciast deserowych oraz ponad 30 
rodzajów wyrobów dro˝d˝owych.

Szczególnà ofertà ciastkarni sà torty okolicznoÊciowe, zdobione ró˝norodnà technikà
i zgodnie z oczekiwaniem Klienta.

W ramach prowadzonej szerokiej działalnoÊci marketingowej realizowane sà pro-
mocje cenowe na wyroby piekarskie i ciastkarskie dla Klientów sklepów własnych oraz
dla odbiorców zewn´trznych.

Dobra opinia o społemowskim pieczywie i ciastach potwierdzana jest nagrodami 
i wyró˝nieniami w konkursach bran˝owych.

– 19 –

Sklep nr 16, ul. Kilińskiego
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Dzisiejsza Spółdzielnia jest nowoczesnà i dynamicznie rozwijajàcà si´ firmà. Posiada
du˝y udział w rynku oraz stabilnà sytuacj´ finansowà. W ka˝dym roku wypracowuje
zysk, który w wi´kszoÊci przeznaczony jest na dalszy rozwój Spółdzielni, na dywidend´
dla członków oraz na działalnoÊç społeczno-wychowawczà.

W ramach działalnoÊci społecznej wspieramy w formie rzeczowej i finansowej 
ró˝nego rodzaju instytucje, szkoły, komitety osiedlowe, ludzi ubogich i innych potrze-
bujàcych.

Prowadzone inwestycje zmieniajà oblicze Spółdzielni i miasta, ale równie˝ tworzà
nowe miejsca pracy i powi´kszajà majàtek Spółdzielni. Systematycznie wzrasta płaca
pracowników. Na rzecz pracowników i ich rodzin prowadzona jest działalnoÊç socjalna.

Spółdzielnia jest  solidnym i terminowym płatnikiem wszystkich zobowiàzaƒ.

W rankingu Spółdzielni „Społem” zrzeszonych w KZRSS „Społem” w Warszawie,
„Robotnik” zajmuje  15. miejsce w kraju.

Z tytułu osiàganych wyników, dynamicznego rozwoju, uczciwoÊci biznesowej i po-
wi´kszania majàtku, jak te˝ poszanowania praw pracowniczych i konsumenckich, Spół-
dzielnia otrzymała szereg nagród i wyró˝nieƒ. Podnoszà one presti˝ firmy oraz dajà
poczucie zadowolenia pracownikom i członkom Spółdzielni.
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Najwa˝niejsze nagrody i wyró˝nienia:

- W roku Jubileuszu Spółdzielnia 

otrzymała od Krajowej Rady Spółdzielczej

honorowe wyró˝nienie Spółdzielcze 

„Złoty Laur SpółdzielczoÊci”.

- Gazele Biznesu

- Gepardy Biznesu

- „Solidna Firma”

- „Przedsi´biorstwo Fair Play”

- Lubelski Orzeł Biznesu

- Wojewódzki Lider Smaku

- „Złota Kielnia” za budow´ sklepów

- Medal Wojewody Lubelskiego

- Medal Prezydenta Miasta ZamoÊç
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Wykaz Przewodniczàcych 
Rad Nadzorczych Spółdzielni

Od 1919 roku funkcjonowały wieloosobowe Rady Nadzorcze. Na podstawie
posiadanych materiałów êródłowych nie mo˝emy okreÊliç, kto pełnił obowiàzki
Przewodniczàcego Rady do 1949 r.

- Marian MaÊlany       1949 - 1972

- Roman Popielnicki  1972 - 1976

- Piotr Czuba              1976 - 1983 

- Marian MaÊlany       1983 - 1986 

- Janina Gàsiorowska 1986 - 1990

- Zenon Paszczuk        1990 - 1993 

- Józef Ostasz              1993 - 2000 

- Krystyna Wiatrzyk   2000 - 2012

- Ryszard Jedut           2012 - aktualnie

Wykaz Prezesów Spółdzielni 
w latach 1919-2019

Pierwszy społeczny Zarzàd Spółdzielni 1919-1923:

- Ryszard Bielecki, Władysław Górka, Ryszard Ostrowski, 
Mikołaj Machałek, Stefan Sendłak

- Dawid Fidler - 1923 - 1926

- Franciszek Kazanecki   - 1926 - 1932

- Michał Nowacki - 1932 - 1934

- Władysław Kabat - 1934 - 1945

- Leopold Kołodziejczyk - 1946 - 1951

- Władysław Juszczak - 1951 - 1953

- Stefan G´bal - 1954

- Marian Wajda - 1954 - 1957

- Karol Ryczkiewicz - 1957 - 1959

- Franciszek Szajowski - 1959 - 1961

- Wacław Łojewski - 1961 - 1973

- Jerzy Osoba - 1973 - 1976

- Bolesław Toczek - 1976 - 1977

- Emil Suwała - 1977 - 1982

- Jan Piskorski - 1982 - 1986

- Adam Siudak - 1986 - 2004

- Maria Wawrzaszek - Gruszka - od lutego 2004 r. - aktualnie
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W roku jubileuszu 100-lecia Spółdzielni Rada Nadzorcza  
pracuje w 7-osobowym składzie:

- Przewodniczàcy Rady Nadzorczej – Ryszard Jedut,

- Zast´pca Przewodniczàcego Rady Nadzorczej – Krystyna Wiatrzyk,

Członkowie Rady Nadzorczej:

- Barbara Harasim, Krystyna Pogódê, Bernarda Iwanicka, Małgorzata Wołoch, 
Henryka Matwiejczuk.

W roku jubileuszu Spółdzielnià kieruje:
- Maria Wawrzaszek-Gruszka – Prezes Zarzàdu

Rada Nadzorcza. Od lewej: Krystyna Wiatrzyk, Małgorzata Wołoch, Bernarda Iwanicka, Ryszard Jedut, 
Barbara Harasim, Henryka Matwiejczuk, Krystyna Pogódź.
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Funkcj´ głównego ksi´gowego sprawuje - Genowefa Cegłowska.

Funkcj´ przewodniczàcych zwiàzków zawodowych pełnià:
- Paweł Misztal – Komisja Zakładowa NSZZ „SolidarnoÊç”,

- Jerzy Czerniak – NSZZ Pracowników „Społem”.

Ârednià kadr´ kierowniczà tworzà:
- Bernarda Iwanicka – Kierownik Działu Personalnego,

- Małgorzata Wołoch – Kierownik Działu Marketingu,

- Tomasz Marmaj – Kierownik Działu Technicznego.

Kadra kierownicza. Od lewej: Tomasz Marmaj – Kierownik działu technicznego, Genowefa Cegłowska – Główny księgowy, 
Maria Grzeszata – Zastępca głównego księgowego, Bernarda Iwanicka – Kierownik działu personalnego, 

Małgorzata Wołoch – Kierownik działu marketingu, Jarosław Pastuszak – Zastępca kierownika działu marketingu.

Zarzàd Koła emerytów i rencistów:
- Stanisława Małecka – przewodniczàcy,

- Krystyna Wiatrzyk – z-ca przewodniczàcego,

- Maria Kostrubiec – z-ca przewodniczàcego,

- Barbara Harasim – sekretarz,

- Urszula Siwiec – skarbnik,

- Maria Bednarczuk – członek,

- Zofia Kosiƒska – członek,

- Krystyna Pogódê – członek,

- Irena Rataj – członek.
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Wykaz placówek handlowych „Społem” Powszechnej Spółdzielni
Spo˝ywców „Robotnik” w ZamoÊciu

Lp. Nazwa Kierownik  Ulica MiejscowoÊç Typ sklepu

1 Sklep nr 1 Barbara Mirek ul. Piłsudskiego 2 ZamoÊç

2 Sklep nr 5 Monika Szypuła ul. Nowy Rynek 7 ZamoÊç

3 Sklep nr 7 Ryszarda Haltman ul. Sienkiewicza 12 Tomaszów Lub.

4 Sklep nr 8 Aneta Edelman ul. Âlàska 22 ZamoÊç

5. Sklep nr 9 Marzena Bartecka ul. Âciegiennego 2 Tomaszów Lub.

6 Sklep nr 10 Bo˝ena Kustra ul. Reja 12 ZamoÊç

7 Sklep nr 11 Halina Âwider ul. Traugutta 1a ZamoÊç

8 Sklep nr 14 Anna Popiołek ul. Âw. Piàtka 44 ZamoÊç

9 Sklep nr 15 Ewa Pilczuk ul. Polna 10B ZamoÊç

10 Sklep nr 16 Zofia Kiciƒska ul. Kiliƒskiego 11 ZamoÊç

11 Sklep nr 24 Bo˝ena Błaszczuk ul. Okrzei 31 ZamoÊç

12 Sklep nr 25 Renata Margol ul. Hrubieszowska 30a ZamoÊç

13 Sklep nr 30 Jadwiga Karpowicz ul. Boh. Monte Cassino 6 ZamoÊç

14 Sklep nr 34 Henryka Matwiejczuk ul. Wojska Polskiego 1 ZamoÊç

15 Sklep nr 38 Małgorzata Płatek ul. Peowiaków 94 ZamoÊç

16 Sklep nr 39 Anna WaÊko ul. Lipska 26 ZamoÊç

17 Sklep nr 2 Alicja Szczechowska ul. Namysłowskiego 10 ZamoÊç

18 Sklep nr 4 Lucyna Dobek ul. Obroƒców Pokoju 36 ZamoÊç

19. Sklep nr 43 Anna Król ul. Grodzka 16 ZamoÊç

20 Sklep nr 12 Iwona Burzanowska ul. Hrubieszowska 14 ZamoÊç

Zakłady produkcyjne „Społem” PSS „Robotnik” w ZamoÊciu

Lp. Nazwa Kierownik  Ulica MiejscowoÊç

1. Piekarnia nr 1 Bo˝ena Ksià˝ek-Sobczyƒska ul. Sienkiewicza 29 ZamoÊç

2. Piekarnia nr 5 Kazimiera åwik ul. Boh.Monte Cassino 6 ZamoÊç

3. Piekarnia nr 6 Marta Radomska ul. Âlàska 22 ZamoÊç

4. Piekarnia nr 7 Roman Dyrkacz ul. Hrubieszowska 30a ZamoÊç

5. Ciastkarnia Edyta ŁyÊ ul. Kiliƒskiego 70 ZamoÊç
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Kalendarium

Listopad

1918 - zebranie organizacyjne Kooperatywy „Robotnik”

1919 - zarejestrowanie Kooperatywy  pod  nazwà „Robotnicze Stowarzyszenie Spo˝ywców 
„Robotnik” i Statutu w Sàdzie Okr´gowym w ZamoÊciu

- rozpocz´cie działalnoÊci handlowej, otwarcie pierwszego sklepu w budynku Ochotniczej 
Stra˝y Po˝arnej

1920 - zmiana nazwy na Zamojskie Stowarzyszenie „Robotnik” w ZamoÊciu

- poczàtek ogromnych kłopotów Spółdzielni, zwiàzanych z wybuchem wojny polsko-bolszewickiej

- kłopoty finansowe, wrogoÊç władz miejskich, bojkot przez handel prywatny

1921 - otwarcie sklepu w Rynku Wielkim Starego Miasta

1922 - otwarcie sklepu w centrum miasta

1923 - zmiana nazwy na Robotniczà Spółdzielni´ Spo˝ywców „Robotnik”

- stabilizacja działalnoÊci handlowej   

1924 - uruchomienie pierwszej r´cznej piekarni Spółdzielni

- bojkot Spółdzielczej piekarni przez prywatne piekarnie

1926 - przychylnoÊç nowych władz miejskich wobec Spółdzielni

1927 - zakup terenu przy ul. Sienkiewicza pod budow´ pierwszej piekarni mechanicznej

- zaciàgni´cie po˝yczki w Banku Gospodarstwa
Krajowego na budow´ piekarni z por´czeniem 
Zarzàdu Miasta 

1928 - budowa i uruchomienie pierwszej piekarni 
mechanicznej we własnym obiekcie przy 
ul. Sienkiewicza

1929 - stan posiadania Spółdzielni: 3 sklepy, 
3 punkty sprzeda˝y pieczywa, 1 piekarnia 
i tabor: 1 koƒ i 2 wozy

- poprawa klimatu wokół Spółdzielni

1930-1933 - trudna sytuacja ekonomiczna Spółdzielni 
w obliczu kryzysu gospodarczego    

- w 1931 otwarcie sklepu przy Ratuszu

1935 - poprawa sytuacji ekonomicznej

- zawieszenie, a nast´pnie umorzenie cz´Êci 
po˝yczki przez Bank Gospodarstwa Krajowego

1929 r. Załoga pierwszej mechanicznej piekarni uruchomionej 
w 1928 roku przy ul. Sienkiewicza
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1936-1938 - lata stabilizacji w działalnoÊci organizacyjnej 
i gospodarczej Spółdzielni

- urentownienie działalnoÊci handlowej 
i produkcyjnej

1939 - wybuch II wojny Êwiatowej - nowy etap 
w historii Spółdzielni

- przej´cie przez Spółdzielni´ odpowiedzialnoÊci 
za zaopatrzenie wojska i ludnoÊci cywilnej 
w artykuły ˝ywnoÊciowe

- wprowadzenie nadzoru nad Spółdzielnià przez
komisarzy niemieckich

1940 - organizacja przez Spółdzielni´ komórki 
konspiracyjnej pod hasłem „Podaj chleba” 
celem dostaw chleba dla partyzantów 
i walczàcego „podziemia”

- aresztowanie przez Niemców wielu Spółdzielców,
w tym Zarzàdu i Rady Nadzorczej

1943 - przej´cie Spółdzielni przez niemieckie 
przedsi´biorstwo

- zawieszenie działalnoÊci Spółdzielni

1944 - wyzwolenie miasta ZamoÊcia

- reaktywowanie działalnoÊci Spółdzielni 
w 4 sklepach i 1 piekarni

1945-1946 - rozwój działalnoÊci, wzrost produkcji i sprzeda˝y

1947 -  wprowadzenie dla członków zwrotu od zakupów w wysokoÊci 2,5 % ogólnej wartoÊci zakupów

1949 - koncentracja ruchu spółdzielczego w Polsce - jedna spółdzielnia w ka˝dym mieÊcie

- połàczenie Spółdzielni „Kolejarz”, Spółdzielni „Robotnik” i Spółdzielni Nauczycielskiej
w jednà Powszechnà Spółdzielni´ Spo˝ywców „Robotnik” w ZamoÊciu

- stan posiadania Powszechnej Spółdzielni Spo˝ywców „Robotnik”: 26 sklepów, 1 piekarnia,
1 lokal gastronomiczny, 148 pracowników i 1732 członków

1950 - przej´cie społemowskiego hurtu przez Paƒstwowà Central´ Handlowà, a handlu 
detalicznego przez Miejski Handel Detaliczny

- utrata przez Spółdzielni´ wielu placówek detalicznych

Cela pomordowanych spółdzieców 
na Zamojskiej Rotundzie

Okładka starej kroniki
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1951-1955 - przej´cie przez PSS 3 piekarƒ i 1 ciastkarni od prywatnych właÊcicieli

- rozwój handlu detalicznego do 33 sklepów, w tym 20 spo˝ywczych i 13 przemysłowych

- w 1951 r. Spółdzielnia została członkiem Okr´gowego Oddziału Zarzàdu Spółdzielni 
Spo˝ywców „Społem” w Lublinie

1956 - zakoƒczenie budowy piekarni mechanicznej przy ul. Kiliƒskiego

- powi´kszenie działalnoÊci gastronomicznej o 2 gospody i 3 bary

- produkcja wyrobów garma˝eryjnych na potrzeby detalu

- rozwój działalnoÊci społeczno-samorzàdowej: 2 344 członków, rozpocz´cie pracy przez 
28 Komitetów Członkowskich

- rozpocz´cie działalnoÊci usługowej: uruchomienie wypo˝yczalni sprz´tu gospodarstwa 
domowego i magla, repasacji poƒczoch, poradni krawieckiej

- rozwój działalnoÊci kulturalno-oÊwiatowej: organizacja zespołu artystycznego i tanecznego

1957-1963 - lata rozwoju Spółdzielni

- wzrost iloÊci sklepów

- rozpocz´cie budowy sklepów własnych

- w 1960 r. rozszerzenie usług o: krawiectwo, 
fryzjerstwo, naprawy RTV

- rozwój gastronomii

- powstanie 4 Spółdzielni Uczniowskich

1964 - oddanie do u˝ytku pawilonu handlowego przy 
ul. Âlàskiej

- reorganizacja w spółdzielczoÊci spo˝ywców, 
powstanie Wojewódzkich Spółdzielni Spo˝ywców

1967 - PSS „Robotnik” zostaje Oddziałem Zamojskim
Wojewódzkiej Spółdzielni Spo˝ywców w Lublinie

1967-1974 - funkcjonowanie Zamojskiego Oddziału WSS 
w Lublinie

- kontynuacja działalnoÊci handlowej, produkcyjnej,
gastronomicznej i usług

- w 1969 roku rozpocz´cie działalnoÊci handlowej
w SDH i w pawilonie na Nowej Osadzie, 
zakoƒczenie prac budowlanych biurowca przy 
 ul. Peowiaków 

Sklep nr 16 - 1968 r.

Jubileusz 100 – lecia działalności

Ratusz, Stare Miasto
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- wprowadzenie nowych form sprzeda˝y:
samoobsługi i preselekcji

- w 1973 roku oddanie do u˝ytku 
ciastkarni przy ul. Kiliƒskiego

- stan posiadania Spółdzielni w 1974 r.:
7.046 członków, 540 pracowników, 39
ajentów i 75 uczniów, 47 sklepów, 9 lokali
gastronomicznych, 2 piekarnie własne 
i 1 ciastkarnia

1975 - nowy podział administracyjny kraju -
powstanie 49 województw

- zmiany organizacyjne w spółdzielczoÊci
spo˝ywców

- miasto ZamoÊç zostaje miastem wojewódzkim 

- powstanie Wojewódzkiej Spółdzielni Spo˝ywców w ZamoÊciu z Oddziałami w Biłgoraju,
Hrubieszowie, Tomaszowie Lubelskim i ZamoÊciu

1976 - powstanie Oddziału WSS „Robotnik” w ZamoÊciu

- wielka reorganizacja  handlu

- obarczenie Spółdzielni odpowiedzialnoÊcià za zaopatrzenie w artykuły spo˝ywcze

- przej´cie Przedsi´biorstwa Handlu Spo˝ywczego w ZamoÊciu przez Spółdzielni´

- przej´cie Wojewódzkiego Przedsi´biorstwa Gastronomicznego i cz´Êci „Argedu” 
w ZamoÊciu

- przekazanie do Wojewódzkiego Przedsi´biorstwa Handlu Wewn´trznego 14 sklepów 
przemysłowych i 5 kiosków

- wzrost potencjału gospodarczego

- wzrost zatrudnienia do 820 osób

- zmiana siedziby Zarzàdu i administracji z biurowca przy ul. Peowiaków (budynek przej´ła
WSS ZamoÊç) do pomieszczeƒ przy ul. Kiliƒskiego

- uruchomienie drugiej piekarni mechanicznej „Gigant” przy ul. Kiliƒskiego

1977 - uruchomienie produkcji w Wytwórni Wód Gazowanych przy ul. Listopadowej 

- modernizacja obiektów i rozszerzenie działalnoÊci gastronomicznej

1978-1979 - modernizacja sklepów i rozszerzenie działalnoÊci detalicznej

1980 - uruchomienie nowych pawilonów handlowych przy ul. Traugutta, ul. Okrzei, ul. Długiej 
i przy ul. Królowej Jadwigi

Załoga ciastkarni - 1972 r.

ROK ZAŁOŻENIA 1919

Ulica Grodzka, Stare Miasto



– 32 –

1982 - uchwalenie ustawy sejmowej „Prawo
spółdzielcze” uprawniajàcej do tworzenia 
samodzielnych Spółdzielni na bazie 
dotychczasowych Oddziałów WSS

- po˝ar budynku administracji i zniszczenie
95% akt personalnych i innych istotnych 
dokumentów

1983 - zarejestrowanie w sàdzie Powszechnej
Spółdzielni Spo˝ywców „Robotnik” 
w ZamoÊciu

1984 - obchody jubileuszu 65-lecia PSS „Robotnik”

1985 - bardzo trudne lata samodzielnej Spółdzielni

- braki towarowe, reglamentacja

- przestoje w piekarnictwie

- wysoka awaryjnoÊç sprz´tu i urzàdzeƒ w detalu i piekarniach z powodu wyeksploatowania,

- problemy kadrowe

1986 - zakup pawilonu handlowego na osiedlu Słoneczny Stok

1987 - zakup pawilonu handlowego przy ul. Traugutta

- rozszerzenie kształcenia uczniów - przyszłych handlowców, w Zespole Szkół Ekonomicznych

- nieprzystàpienie Spółdzielni do nowej struktury w spółdzielczoÊci - Spółdzielni 
Handlowo- Usługowej Osób Prawnych w ZamoÊciu

1988 - zakup lokalu restauracji „Ludowa” przy ul. Lwowskiej

- poprawa rentownoÊci Spółdzielni

- wprowadzenie motywacyjnych systemów wynagrodzeƒ

- stan posiadania: 41 sklepów spo˝ywczych, 8 przemysłowych, 1 SDH, 25 kiosków, 
7 piekarƒ, 1 ciastkarnia, 1 Wytwórnia Wód Gazowanych, 6 restauracji, 2 bary, 
2 kawiarnie, 1 herbaciarnia, 5 stołówek, 9 bufetów, OÊrodek Praktyczna Pani  i 13 zakładów
usługowych, tabor samochodowy liczàcy 42 samochody, 4200 członków

1989 - umocnienie pozycji Spółdzielni na rynku

- zakup pawilonów handlowych przy ul. Okrzei i ul. Monte Cassino

- rozszerzenie własnego transportu do 52 jednostek

- obchody jubileuszu 70-lecia istnienia Spółdzielni

- ufundowanie sztandaru dla Spółdzielni

Impreza integracyjna - 1982 r.

Jubileusz 100 – lecia działalności

Pomnik Jana Zamoyskiego
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1990 - uchwalenie ustawy sejmowej 
o zmianach w organizacji działalnoÊci
spółdzielczoÊci, likwidujàcej wszystkie
spółdzielcze zwiàzki

- rozpocz´cie transformacji gospodarczej
w kraju - rozwój prywatnej własnoÊci

- zakup byłej bazy PZMot przy 
ul. Partyzantów

1991 - zatrudnienie w Spółdzielni 1589 osób, 
w tym 410 pracowników młodocianych

- uruchomienie własnego hurtu

- waloryzacja udziałów członkowskich dla
członków z pełnym udziałem członkowskim - 1222 osoby

- poczàtek zmian i redukcja placówek gospodarczych z uwagi na pogarszajàcà si´ 
sytuacj´ ekonomicznà we wszystkich pionach działalnoÊci Spółdzielni

1992 - likwidacja działalnoÊci gastronomicznej

- likwidacja 2 nierentownych piekarƒ przy ul. Kiliƒskiego - pozostało 5 piekarƒ 
i 1 ciastkarnia

- likwidacja zakładów usługowych z uwagi na rosnàcà konkurencj´ zakładów prywatnych

1993 - likwidacja Wytwórni Wód Gazowanych i wydzier˝awienie obiektu

- zakup pawilonu handlowego przy ul. Nowy Rynek, bazy magazynowej i budynku 
administracyjnego przy ul. Kiliƒskiego 74

1994 - utrata lokali dzier˝awionych od Spółdzielni Mieszkaniowych, w których 
funkcjonowały sklepy o du˝ych powierzchniach i wysokich obrotach

- wprowadzenie Karty Klienta „Społem”

- zakup bazy magazynowej i budynku administracyjnego przy ul. Kiliƒskiego 72

- przeniesienie hurtowni do magazynów przy ul. Kiliƒskiego

1995 - przeprowadzenie procesu uwłaszczeniowego majàtku Spółdzielni i przyj´cie 
kierunku inwestowania w lokale własne poprzez ich modernizacj´, obejmujàcà 
powi´kszanie powierzchni sprzeda˝owych o zaplecza magazynowe

- wprowadzenie samoobsługi w sklepach po modernizacji

- zakup kas fiskalnych i ufiskalnienie Spółdzielni

- wykupienie OÊrodka Wypoczynkowego w Krasnobrodzie od współwłaÊcicieli

Rok 1989 - ufundowanie sztandaru Spółdzielni

ROK ZAŁOŻENIA 1919

Zamojski Rynek Wielki
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1996 - zmiana siedziby Spółdzielni z ul. Peowiaków na ul. Kiliƒskiego

1997 - uruchomienie pierwszego sklepu typu LUX przy ulicy Monte Cassino

- otwarcie sklepu nr 34 jako nowoczesnego drugiego sklepu typu LUX po połàczeniu sklepów
nr 65 i nr 33 ze sklepem nr 34 przy ul. Wojska Polskiej

1998 - otwarcie sklepu nr 5 jako trzeciego obiektu handlowego  typu LUX po połàczeniu 
sklepów nr 7 i nr 35 ze sklepem nr 5 przy ul. M. Reja

- wprowadzenie sprzeda˝y samoobsługowej w sklepie przemysłowym SDH przy 
ul. Peowiaków 

1999 - kompleksowa modernizacja sklepu 11, czwartego  sklepu typu LUX przy ul. Traugutta 

- przystosowanie sklepu nr 16 przy ul. Kiliƒskiego do placówek typu LUX (piàty LUX
w Spółdzielni) 

- uruchomienie nowej placówki handlowej nr 7 – bran˝y rybnej przy ul. Kiliƒskiego

- zakup w zlikwidowanym Kolejowym OÊrodku Wypoczynkowym w SuÊcu 5 domków dla
OÊrodka Wypoczynkowego w Krasnobrodzie 

- przystosowanie  sklepu 1 przy ul. Lubelskiej do standardów  sklepu LUX (szósty LUX)

- obchody Jubileuszu 80–lecia Spółdzielni

2000 - opracowanie i wdro˝enie nowej struktury organizacyjnej Spółdzielni z zarzàdem jednoosobowym

- przystosowanie 4 sklepów do standardów typu LUX:

- sklep nr 25 po modernizacji przy ul. Hrubieszowskiej

- sklep nr 10 po połàczeniu sklepów nr 4 i nr 36 przy ul. Reja 

- sklep nr 8 po modernizacji i adaptacji obiektu gastronomicznego przy ul. Âlàskiej 

- sklep nr 3 przy ul. Kiliƒskiego po modernizacji 

2001 - kompleksowa rozbudowa sklepu nr 39
przy ulicy Lipskiej i powstanie kolejnego,
jedenastego sklepu typu LUX

- likwidacja działalnoÊci hurtowej 
uruchomionej w 1991 r.

- spadek sprzeda˝y w detalu, piekarniach
i ciastkarni

- uruchomienie rozbioru półtusz wieprzo-
wych i ciel´cych w sklepie nr 11 
przy ul. Traugutta

Jubileusz 100 – lecia działalności

Mury obronne miasta



– 35 –

2002 - rozpocz´cie komputeryzacji placówek detalicznych

2003 - zakup  i uruchomienie nowego sklepu nr 4  jako pierwszego MINI LUX-a przy ul. Obroƒców Pokoju

- przystosowanie sklepów nr: 2, 12, 40, 43 do standardów  sklepów typu MINI LUX

- uruchomienie minipiekarni w sklepie nr 11 - filii piekarni nr 6

- zakoƒczenie procesu komputeryzacji wszystkich sklepów Spółdzielni

-  pogł´bienie spadku sprzeda˝y detalicznej i produkcyjnej oraz znaczne pogorszenie 
rentownoÊci w działalnoÊci handlowej

2004 - zakup od ZDI inwestycji rozpocz´tej w 2001 r. - budynku mieszkalno-handlowo-usługowego
przy ulicy Polnej 

- kompleksowa modernizacja i zwi´kszenie powierzchni sprzeda˝owej sklepu nr 24 
przy ulicy Okrzei, trzynastego sklepu typu LUX

- realizacja przez Spółdzielni´ budowy przedmiotowej inwestycji, która obejmowała: 
41 mieszkaƒ, 14 gara˝y oraz 3 lokale usługowe

- zakoƒczenie budowy i uruchomienie  sklepu nr 15 jako dwunastego sklepu typu LUX

- zmiana na stanowisku Prezesa Zarzàdu
w dniu 13 lutego 2004 r.

- obchody Jubileuszu 85–lecia Spółdzielni

2005 - dokoƒczenie najwi´kszej w historii 
Spółdzielni inwestycji przy ul. Polnej 
oraz rozpocz´cie sprzeda˝y mieszkaƒ, 
gara˝y i lokali u˝ytkowych

2006 - kontynuacja i zakoƒczenie sprzeda˝y
mieszkaƒ i gara˝y 

- kompleksowa modernizacja biurowca
przy ul. Peowiaków i zmiana siedziby 
z ulicy Kiliƒskiego na Peowiaków 92,

- zakup i modernizacja nowego sklepu 
nr 6 przy ulicy Klonowicza 
i powstanie szóstego MINI LUX

- modernizacja Sklepu nr 38 przy ulicy
Peowiaków i uruchomienie jako 
czternastego sklepu typu LUX

- rozbudowa i modernizacja sklepu nr 16
przy ul. Kiliƒskiego 

Sklep nr 11, ul. Traugutta

ROK ZAŁOŻENIA 1919

Podcienia przy Rynku Wielkim
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2007 - po wyburzeniu starego sklepu nr 1, wybudowanie od podstaw nowoczesnego obiektu 
Delikatesy przy ul. Piłsudskiego, który został nagrodzony ,,Złotà Kielnià 2007” jako 
najpi´kniejszy obiekt handlowy w ZamoÊciu

- zakup nowego lokalu w budynku mieszkalno-handlowo-usługowym w Tomaszowie 
Lubelskim przy ul. Sienkiewicza jako pierwszej placówki zlokalizowanej poza ZamoÊciem

- kompleksowy remont elewacji budynku SDH wraz z dociepleniem obiektu, wykonanie 
parkingu

- remont cz´Êci gastronomicznej i dotychczasowego Klubu „Merkury” w budynku SDH

2008 - uruchomienie nowego pi´tnastego sklepu nr 7 LUX w Tomaszowie Lubelskim 

- kompleksowa rozbudowa i modernizacja sklepu nr 25 przy ul. Hrubieszowskiej

- kompleksowa modernizacja piekarni nr 7 przy ul. Hrubieszowskiej

2009 - remont piekarni nr 6 przy ul. Âlàskiej

- wdro˝enie nowego programu komputerowego jednolitego dla wszystkich zakładów 
produkcyjnych

- podwy˝szenie do 4% upustu przy zakupach na Kart´ Klienta dla członków Spółdzielni 
(konsumenci korzystajà z 3% upustu)

- rozbudowa i modernizacja sklepu nr 11 przy ul. Traugutta

- obchody Jubileuszu 90–lecia Spółdzielni

2010 - modernizacja sklepu nr 24 przy ul. Okrzei

- modernizacja sklepu nr 30 i piekarni nr 5 przy ul. Monte Cassino

- zakup działki w Tomaszowie Lubelskim z przeznaczeniem na budow´ sklepu

2011 - budowa pawilonu handlowego nr 9 
w Tomaszowie Lubelskim

- rozbudowa i modernizacja sklepu nr 34
przy ul. A.Wojska Polskiego

- remont sklepu nr 3 przy ul. Kiliƒskiego

2012 - remont budynku byłej piekarni nr 3 
przy ul. Kiliƒskiego 

2013 - wprowadzenie Programu LojalnoÊcio-
wego „Społem znaczy RAZEM”

Jubileusz 100 – lecia działalności

Widok na mury obronne i Stare Miasto
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2014 -  zakup lokalu i uruchomienie sklepu nr 14 przy ul. Âw. Piàtka (nowy sklep)

- modernizacja sklepu nr 10 przy ul. Reja

- obchody Jubileuszu 95–lecia Spółdzielni

2015 - remont sklepu nr 8 przy ul. Âlàskiej

- remont piekarni nr 5 przy ul. Monte Cassino

2016 - kompleksowa modernizacja sklepu nr 16 przy ul. Kiliƒskiego

- zakup i wdro˝enie oprogramowania komputerowego przeznaczonego do 
kompleksowej obsługi Spółdzielni

2017 - remont piekarni nr 6 przy ul. Âlàskiej

- uruchomienie sklepu z art. gospodarstwa domowego pn. NELA       

2018 - remont sklepu nr 39 przy ul. Lipskiej

- remont piekarni nr 1 przy ul. Sienkiewicza

2019 - budowa nowego sklepu w ˚danowie – gm. ZamoÊç; planowany termin uruchomienia – 
grudzieƒ 2019 r.

Wizualizacja budowanego sklepu w Żdanowie

ROK ZAŁOŻENIA 1919

Delikatesy, ul. Piłsudskiego
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Nie samym chlebem...

Spółdzielnia prowadzi działalnoÊç socjalnà dla pracowników i ich rodzin.

W Krasnobrodzie, na Roztoczu, funkcjonuje własny OÊrodek Wypoczynkowy. 

Organizowane sà imprezy dla dzieci pracowników – choinka noworoczna 
i Dzieƒ Dziecka.

Pracownicy uczestniczà w imprezach integracyjnych i piknikach. 

Od wielu lat organizowane sà wycieczki krajowe, a od 10 lat wycieczki 
zagraniczne. Pracownicy zwiedzili wiele krajów Europy – Litwa, Łotwa, Estonia 
i pi´kne stolice – Praga, Wiedeƒ i Budapeszt. Dwukrotnie organizowany był wyjazd do
Włoch. Cz´Êciowo zwiedziliÊmy Francj´ i Hiszpani´.

Ciekawym prze˝yciem było zwiedzanie krajów bałkaƒskich – Macedonia, Serbia, 
Albania, BoÊnia i Hercegowina oraz Czarnogóra.

Emeryci i RenciÊci spotykajà si´ dwukrotnie w roku – z okazji „Mikołajek” 
i „Walentynek”. Uczestniczà równie˝ w wycieczkach i spotkaniach okolicznoÊciowych.

Spotkanie
emerytów i rencistów

Dzień
Dziecka



ROK ZAŁOŻENIA 1919

– 39 –

Wycieczka
w Sudety

Wycieczka
do Monte Carlo

Piknik
Pracowniczy

Wycieczka
do Budapesztu
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Firma P.W. Budmat sp. j. zajmuje si� szerokim zakresem usług w bran�y budowlanej.  
Realizujemy budynki mieszkalne wielorodzinne, obiekty przemysłowe oraz u�yteczno�ci publicznej.  
W naszej ofercie znajd� Pa�stwo równie�:  

• wypo�yczalni� maszyn i sprz�tu budowlanego 
• hurtowni� materiałów budowlanych 
• ofert� mieszka� w sprzeda�y bezpo�redniej 
• biuro projektowe. 

Dzi�ki dobrej organizacji, wysokiej jako�ci pracy i skutecznemu zarz�dzaniu nasza strategia handlowa 
pozwala nam by� konkurencyjnym na rynku budowlanym. 
 
 

Zapraszam do korzystania z naszych usług 
Tadeusz Rozmus  

 
 ul. Karola Namysłowskiego 2, 22-400 Zamo�� 
 tel:84 639 99 42, fax: 84 639 20 66 
 biuro@budmat.biz   
 facebook.com/Budmatzamosc  

 
www.budmat.biz  
NIP: 922-22-24-360 
REGON: 950337942 
KRS: 0000064400 
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ALKOHOLE I NAPOJE
Zamość, ul. Przemysłowa 21,

 tel. kom. 693 900 143, tel. (84) 638-13-36

Firma Elgor Sp. z o.o. składa najserdeczniejsze
życzenia wszystkim Spółdzielcom,

Pracownikom oraz Zarządowi z okazji 
100 Lecia „Społem” PSS „Robotnik” w Zamościu

Życzymy wielu sukcesów  
i wysokich obrotów na kolejne lata.
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Podzi kowania 
za owocn  i 
d ugoletni  
wspó prac
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100 - lecie Danone. 
Isaaca Carasso 

Metchnikoffa  

 

 
 

w swoim portfolio produkty, 
140 krajach  

  one 
  , jest niesienie 
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„Społem” PSS „Robotnik” w ZamoÊciu
ul. Peowiaków 92, 22-400 ZamoÊç

tel. 84 638-17-35, fax 84 638-17-33
e-mail: poczta@spolem-zamosc.pl

www.spolem-zamosc.pl


