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> Kurier Poranny: Jak długo
jest Pani związana ze Spo-
łem? I ile to już lat pracy ja-
ko szefowa PSS Społem Bia-
łystok?

Krystyna Sosińska, prezes
PSS Społem Białystok: W Spo-
łem jestem od 1976 roku. A na
tym stanowisku od 1990 roku.

Czyli stanęła Pani na czele
zarządu w okresie najtrud-
niejszym dla firmy.
– No tak. Wtedy zaczęła się

reforma systemu gospodarcze-
go. W spółdzielczości miało to
szczególny wymiar, bo zostały
zlikwidowane związki central-
ne, wojewódzkie. Spółdzielnie
zostały pozostawione same so-
bie – każdy musiał sobie radzić
jak umiał. A trzeba było m.in.
uregulować prawnie swój stan
posiadania, wybrać nowe za-
rządy i co najważniejsze  – do-
stosować się do gospodarki
rynkowej.

> Ilu ludzi wtedy u Was pra-
cowało?
– Chyba około 5 tysięcy.

Wszystkie sklepy i gastronomia
w mieście były społemowskie, a
żeby wprowadzić konkurencję,
chciano się nas pozbyć. 

> Czy właśnie decyzje zwią-
zane z koniecznością zre-
dukowania zatrudnienia
były najtrudniejsze? 
– Sporo osób odeszło na

emeryturę. Ale prowadziliśmy
też trudne rozmowy z miastem,
żeby ludzie odchodzący od nas
mogli samodzielnie prowadzić
te placówki, w których praco-
wali. Było to też rozwiązanie
korzystne dla firmy, bo nie do-
stawali wtedy odpraw i odszko-
dowań, czyli nie obciążali firmy
finansowo. Tak odeszli od Spo-
łem ludzie potrafiący sobie sa-
modzielnie radzić, samodziel-
nie prowadzić działalność go-
spodarczą – handel i gastrono-
mię. 

Ale też została przy nas grupa
wspaniałych pracowników –
potrafiących się dostosować do
nowych warunków, otwartych
na nowoczesność. Razem prze-
szliśmy drogę i długą, i bardzo
skomplikowaną. I nadal za-
trudniamy bardzo wiele osób,
ale mamy też jeszcze ogromne
możliwości rozwoju. 

> No właśnie – Społem Bia-
łystok to i handel, i gastro-
nomia, i produkcja, i usługi.
Czy to odpowiedź na kolej-
ne zmiany warunków go-
spodarczych, w tym konku-
rencję wielkich sieci?
– Zachowaliśmy branże tak

różne jak kiedyś, tylko w in-
nym zakresie i proporcjach.
Zmieniliśmy niektóre rozwią-
zania w gastronomii i rozwinę-
liśmy działalność hurtową.
Bardzo dużo inwestowaliśmy
w unowocześnienie firmy –
stan techniczny obiektów i ich
wygląd, informatyzację i szko-
lenie pracowników. Musieliśmy
się też pozbyć balastu majątku,
który kiedyś odziedziczyliśmy i
którego ciągle się jeszcze wy-
zbywamy. Uzyskane pieniądze
inwestujemy gdzie indziej.
Analizując nasz stan posiada-
nia, ustalamy sobie kierunki,
które nam będą dawały kon-
kretne wyniki. A ludziom miej-
sca pracy na dziś i w perspek-
tywie. 

Dziś firmy potrzebują kapita-
łu dla rozwoju. Albo idą na gieł-
dę, albo łączą się w większe or-
ganizmy, żeby zwiększyć moc
swojego oddziaływania. A np.
Społem Tychy zmieniło się w
spółkę prawa handlowego, do-
kapitalizował je białostocki
BOS i żyją innym życiem. 

> I już ich nie ma jako spół-
dzielców. A Wy? Jaką drogę
wybieracie?
– Spółdzielczość jest w specy-

ficznej sytuacji. Nie możemy
wejść na giełdę. Z dotacji UE –
poza przedakcesyjnymi – też
nie możemy skorzystać – choć
np. spółdzielcze mleczarstwo
może. Tylko szkolenia możemy

mieć dotowane z UE. Wybiera-
my je zgodnie z własnymi, ści-
śle określonymi kryteriami, we-
dług potrzeb firmy i jej pracow-
ników, a nie dla statystyk. Jeśli
trzeba, to finansujemy je wła-
snym kapitałem. 

Jednym słowem – sami musi-
my wypracować fundusze na
swój rozwój. A zmiana formy
własności nie wchodzi w grę. 

> Czy teraz pracujecie nad
jakimś nowym kierunkiem
rozwoju? Bo przecież „in-
wazja” hipermarketów na
nasz region trwa.
– Nie. Umacniamy to, co

mamy. Będziemy dalej rozwi-
jali sieć detaliczną. Za sobą
mamy pierwszy etap dostoso-
wania do wymogów unijnych
– w niektórych placówkach
mamy standardy wręcz euro-
pejskie. Ale trzeba to kontynu-
ować. Odnawiać, żeby się nie
starzało. Dotyczy to zarówno
handlu, jak i zakładów pro-
dukcyjnych. Obserwujemy
przecież ciągłe zmiany w tech-
nologiach. 

> O Społem, choć zatrudnia
tak wiele osób, nie słychać,
żeby trwały tu spory płaco-
we czy niezadowolenie
związane z decyzjami za-
rządu. Tak dobrze dogadu-
jecie się przez lata ze związ-
kami? Jest Pani znana jako
osoba zdecydowana, spół-
dzielczości broniąca jak
lwica dzieci – może trzyma
Pani firmę tak bardzo twar-
dą ręką?
– Spółdzielczość ma specy-

ficzną formułę. Zarząd rozlicza
się przed radą nadzorczą – ona
go wybiera i ocenia. Co roku

trzeba uzyskać absolutorium. Z
drugiej strony mamy tu dwa
związki zawodowe. 

I moim zdaniem trzeba po
prostu umieć ze wszystkimi
współpracować. Nie da się za-
rządzać firmą bez odniesienia
do pracowników. Wszyscy ra-
zem muszą sprzyjać zamierze-
niom niezbędnym firmie. Jeżeli
nie uzgodnimy stanowisk, inte-
resy grup decyzyjnych będą
różne i nie dojdziemy do nicze-
go dobrego. 

A oczywiście, że są sytuacje
trudne. U nas też ludzie chcą
zarabiać jak najwięcej, ale rozu-
mieją, że spółdzielnia musi się
rozwijać. Musi nadążać za no-
wymi trendami.

Jak przypomnę sobie lata 90.,
to ciarki mi przechodzą po ple-
cach, jak bardzo nie byliśmy
przygotowani na zmiany. Wszy-
scy musieliśmy się uczyć. Ale
chcieliśmy tego. Dziś trudno
sobie wyobrazić pracę bez
komputera, systemu informa-
tycznego. Myślę, że Polacy to
generalnie ludzie bardzo zdol-
ni. Jak się znajdą w potrzebie,
to uczą się bardzo szybko. 

> Czy była decyzja, którą
Pani szczególnie zapamię-
tała?
– Najtrudniejszy był ten

okres zwijania się z działalno-
ścią. Obawa, czy uda się tak
ulokować ludzi, żeby nie do-
szło do zwolnień grupowych. A
nerwów cóż... jest ich dużo w
różnych sytuacjach. Myślę, że
w żadnej sprawie nie da się
pracować bez zaangażowania
osobistego. Każda wymaga
rozwagi, żeby nie skrzywdzić
nikogo, kto skrzywdzonym być
nie powinien. Najważniejsze
jest, aby z ludźmi rozmawiać.
Muszą wiedzieć. Nie mogą być
zaskakiwani żadną sytuacją.
Przed związkami nie ukrywam
żadnych zamierzeń czy zadań.
Jestem też zwolenniczką prze-
kładania na pracowników do-
brej sytuacji finansowej firmy.
Na tyle, na ile jest to możliwe,
bo – jak mówiłam – nam nikt
nie doda ani nie dołoży. Na
wszystko musimy zapracować
sami. 

> Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała:

Maryla Pawlak-Żalikowska

Z ludêmi
trzeba

rozmawiaç


