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TURYSTYKA
SPOŁECZNA
I SPÓŁDZIELCZA
T

urystyka społeczna, turystyka socjalna, turystyka społecznie odpowiedzialna – to różne nazwy tego samego zjawiska, które rozprzestrzenia
się w Europie. Jego najprostsza definicja mówi o usługach turystycznych
realizowanych przez podmioty niekomercyjne lub nieprywatyzujące zysku
(stowarzyszenia, spółdzielnie, związki
zawodowe etc.), dla jak największej liczby osób należących do grup nieuprzywilejowanych. Ponieważ istnieją ludzie,
którzy nie mogą sobie pozwolić na wyjazd turystyczny lub jest on utrudniony
z różnych powodów instytucjonalnych,
my tworzymy przestrzeń do jego zorganizowania, a wręcz dostarczamy właściwe usługi.
Dyskusja o tej gałęzi turystyki rozpoczęła się na dobre po 2010 r., gdy w ramach prezydencji unijnej Hiszpania
zaproponowała szerokie wsparcie publiczne dla turystyki społecznej seniorów.
Oczywiście nie oznacza to, że w Polsce
taki uspołeczniony model turystyki
i wypoczynku dotąd nie zaistniał. Mamy
swoje własne dobre tradycje, o których
zresztą piszemy w tym numerze. Jednak dopiero niedawno udało się tchnąć
nowego ducha w działania, które często
bywały wypierane z rynku przez imperatyw szybkiego zysku i dużego obrotu.
Pamiętajmy, że turystyka to aktywność nie tylko dla bogatych. To część polityki społecznej, to działania na rzecz
jakości życia. Tak, tak! Jakości życia.
Wyjazdy do ciekawych miejsc, odpoczynek, zwiedzanie nie muszą być zastrzeżone dla pracowników korporacji.
Nie musimy też jeździć, za ciężkie pieniądze, na Karaiby czy Daleki Wschód.
Możemy odpoczywać niedrogo i u siebie.
Nie musimy konkurować z biurami
podróży, a rzut oka na dominującą ofertę
przekonuje chyba o tym, że nawet nie
powinniśmy. Mamy swoje atuty i swoje
możliwości. Jestem przekonany, że na
olbrzymim i wciąż rosnącym rynku turystycznym można znaleźć miejsce dla
spółdzielni socjalnych.

Pewnie nie stworzymy zasobów na
miarę przedsiębiorstw społecznych
z Bałtowa, bo wymagałoby to sporych
nakładów, warto jednak mierzyć także
w najambitniejsze cele. Mamy naprawdę
ciekawą i bogatą ofertę: hostele w Warszawie, Łodzi, Koninie i wielu innych
miastach, animatorów turystyki w Brodnicy, Starych Juchach i Byczynie, Gród
Gotów w Węsiorach i gród rycerski w Biskupicach. Turystyka to bowiem wiele różnych usług, które składają się na
pewną całość. Skupmy się zatem na tym,
by zatrzymać klienta na dłużej niż chwila, nakarmić, zainteresować i wypuścić
zadowolonego i chętnego do powrotu.
Testujemy obecnie rozwiązania,
w których gmina powierza spółdzielni
zajmowanie się turystyką jako zadaniem
własnym samorządu. Efekty testów upowszechnimy i przekażemy gminom.
Będziemy dyskutować z decydentami
odpowiedzialnymi za politykę senioralną i wsparcie osób z niepełnosprawnościami, aby działania takie miały również
swój wymiar systemowy.
Aby jednak było to możliwe, musimy zbudować naszą własną sieć turystyczną. Stworzyć wspólne standardy
obsługi i wspólną ofertę, przekazywać
klientom oraz sobie nawzajem informacje o naszych przedsiębiorstwach. Będę
powtarzał to wszędzie i zawsze. Tylko
wspólne działanie (od którego zresztą pochodzi słowo spółdzielnia) może
zmienić rzeczywistość i nasze miejsce
w tej rzeczywistości – do czego serdecznie namawiam.
Ze spółdzielczym pozdrowieniem,
Cezary Miżejewski
Prezes Ogólnopolskiego Związku
Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych

reportaże ze spółdzielni
socjalnych działających
w branży turystycznej
marketing miejsca
źródła finansowania
spółdzielni socjalnych
prowadzących działalność
w obszarze turystyki
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SPÓŁDZIELCZA PRZYGODA
W MAZURSKIEJ SCENERII

Grupa młodych i zdeterminowanych osób
z woj. warmińsko-mazurskiego spełniła swoje
marzenie o stworzeniu ośrodka integracyjno-szkoleniowego. Dzięki temu, że nie zabrakło
im odwagi, obecnie mogą nie tylko realizować
się zawodowo, ale również wypełniać społeczną
misję oraz odkrywać wartość współpracy.
Stare Juchy to niewielka miejscowość na Mazurach, niedaleko Ełku. To tutaj, w malowniczym otoczeniu, znajduje się
siedziba Ośrodka „Dobra Siła”,
zarządzanego przez spółdzielnię o tej samej nazwie. Dawno
temu w tych murach mieściło
się schronisko młodzieżowe
„Samarytanin”, ale przez kolej-

ne lata nieużywany budynek
coraz bardziej niszczał. Dziś to
miejsce tętni życiem i jest odwiedzane zarówno przez lokalną społeczność, jak i turystów.
Ośrodek mieści się na ogrodzonym terenie, gdzie znajdują
się również skalniaki, ogródki,
duże pole namiotowe, boisko
do gry w siatkówkę, miejsce

na duże ognisko oraz drewniane stoły grillowe, które można postawić pod szumiącymi
i pachnącymi świerkami. Co
najważniejsze, w ośrodku powstało wiele miejsc pracy. Ma to
nieocenioną wartość w regionie
z jednym z najwyższych w skali
kraju poziomów bezrobocia.
dokończenie na stonie 2
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PRACA
I PRZYGODA

W Brodnicy grupie bezrobotnych umożliwiono
założenie spółdzielni socjalnej o profilu turystycznym.
Ta decyzja pozwoliła stworzyć nowe miejsca pracy
oraz wzmocnić promocję miasta i regionu.
Spełnione marzenie

Ta sielanka zaczęła się od marzenia
o poświęceniu się swoim pasjom
i zmienianiu świata, śnionego przez
grupkę młodych ludzi mieszkających w okolicy. Mówią o sobie, że
są entuzjastami, którzy propagują
radosne nastawienie do ludzi oraz
pragną pozytywnej transformacji
otoczenia. – Chcieliśmy stworzyć
ośrodek, w którym będziemy mogli
realizować ciekawe projekty, prowadzić nieformalną edukację, organizować kreatywny wypoczynek.
Marzyła nam się przestrzeń, w której skupimy szereg ciekawych osób,
pełnych pasji i umiejętności, którymi
będą chcieli dzielić się z innymi. Miało to być miejsce ciekawe dla klientów,
a jednocześnie rozwojowe dla tych,
którzy w nim pracują. Brzmi romantycznie, ale starczyło nam zapału, by
spróbować to zrobić – wspomina jedna z pomysłodawczyń całego przedsięwzięcia, Monika Zuber.
Pierwszym krokiem na drodze do
sukcesu było założenie spółdzielni
przez Parafię Ewangelicko-Metodystyczną w Starych Juchach i Ełckie
Stowarzyszenie Aktywnych STOPA.
Kolejny stanowiło pozyskanie dotacji w wysokości 100 tys. zł z projektu „Poznaj biznes i zostań przedsiębiorcą społecznym”, realizowanego
w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki. Dzięki tym środkom
udało się rozpocząć remont, a także kupić niezbędne wyposażenie.
Budynek jest własnością Kościoła,
spółdzielnia użytkuje go na podstawie korzystnej umowy najmu.
– Włożyliśmy dużo wysiłku w to, by
stał się funkcjonalny. Remont wykonaliśmy własnymi rękami. Zbudowaliśmy coś wartościowego praktycznie do zera. Dotacja nie starczyła
na całość prac, ale dała nam spory
zastrzyk finansowy. Skorzystaliśmy
też z szeregu szkoleń, które podniosły
kwalifikacje osób biorących udział
w projekcie – mówi Zuber. Przygotowania do uruchomienia ośrodka
zostały zainicjowane na jesieni
2013 r., a oficjalne otwarcie nastąpiło na początku wakacji 2014 r.
Obecnie ośrodek posiada 38 miejsc
noclegowych, dwie duże sale szko-

leniowe, wyposażoną kuchnie oraz
dwie łazienki.

Ruch w interesie

Oferta „Dobrej Siły” jest bardzo
szeroka i opiera się na zachęcaniu
gości do różnego rodzaju aktywności, rozumianej zarówno jako wysiłek fizyczny, jak i uczestnictwo
w ciekawych warsztatach. – Można
u nas nauczyć się żonglerki, grania na bębnach czy wspólnie upiec
pachnący bochenek chleba. Oferta
zależy od potrzeb grupy – proponujemy zabawy integracyjne, warsztaty
samopoznania, zajęcia plastyczne,
kuglarskie czy ścieżki edukacyjne
dla młodzieży szkolnej. Każdy może
nauczyć się czegoś nowego, zaskoczyć
samego siebie własną kreatywnością,
nawiązać bliskie relacje i ciekawie
spędzić wolny czas – tłumaczy moja
rozmówczyni. Na terenie ośrodka
organizowane są letnie obozy, zimowiska, zielone szkoły, weekendy
integracyjne i szkoleniowe. Goście
ochoczo korzystają z pobliskich darów natury – jezior i lasów. Ośrodek
przyjmuje grupy liczące maksymalnie 40 osób, ale odwiedzają go również grupy 20- i 30-osobowe.
Jak przyznaje Monika Zuber, goście niezwykle pozytywnie odbierają działalność „Dobrej Siły” oraz at-

mosferę, którą udało się wokół niej
wytworzyć. – Bardzo się cieszę, kiedy
słyszę, że nasz ośrodek „ma klimat”
i „duszę”. Najbardziej jednak cieszą
grupy, które nie tylko wyjeżdżają zadowolone, ale też wracają do nas po
pewnym czasie. Tej wiosny bardzo
szybko nastąpiła rezerwacja na całe
wakacje, dlatego wielu osobom musieliśmy odmówić wypoczynku latem
i zaprosić je na pobyt poza sezonem.

Coś więcej niż biznes

Założeniem spółdzielców nigdy nie
było jedynie zarabianie pieniędzy. –
Chodziło nam o coś więcej niż tylko noclegi na Mazurach. Chcieliśmy
miejsca, do którego można wielokrotnie wracać i nauczyć się tam
za każdym razem czegoś nowego.
Chcemy, aby przyjaźnie, jakie zawiązują się w naszym ośrodku, były
zasobem na całe życie – wyjaśnia
p. Monika. Mazurscy kooperatyści gorąco wierzą również w to, że
klienci będą przekazywać w swoich
środowiskach i wspólnotach pozytywną energię, której doświadczyli
w „Dobrej Sile”. Jednocześnie zauważają, że wspólna praca w ramach
spółdzielni jest bardzo korzystna
dla nich samych. – Nauczyliśmy się
wielu umiejętności, które przydają
się w każdym biznesie, niezależnie

od branży. Część z nas traktuje spółdzielnię jak „trampolinę” do rozwoju zawodowego, wielu cieszy się po
prostu możliwością zatrudnienia
i zmianą życiową, a inni traktują ją
jak swoją misję społeczną. Mam nadzieję, że jeszcze wiele dobrego przed
nami – mówi spółdzielczyni.
Częścią przedsięwzięcia są nie
tylko osoby stale lub okresowo pobierające wynagrodzenie, ale również wolontariusze i ludzie po prostu życzliwi projektowi, którzy od
czasu do czasu nieodpłatnie starają
się pomóc. Obowiązki są dzielone
według umiejętności oraz możliwości. – Proste prace, takie jak sprzątanie, dbanie o ośrodek i ogródek
czy naprawy, wykonujemy wszyscy.
Zaopatrzeniem zajmują się ci, którzy
posiadają samochody. Prowadzimy
warsztaty wedle indywidualnych
kompetencji, ale jako szkoleniowców zapraszamy także osoby spoza
spółdzielni – tłumaczy Zuber.
Dzięki uczestnictwu w projekcie
unijnym członkowie „Dobrej Siły”
mieli okazję poznać osoby z innych
spółdzielni socjalnych działających
na lokalnym rynku. Zaowocowało
to współpracą m.in. ze Spółdzielnią „DiaRoz” z Pisza oraz Spółdzielnią „Mixgraf” z Ełku, której zlecają
produkcję materiałów promocyj-

nych. – To nie tylko wyraz naszej
solidarności. Wiemy, że ich usługi
są na wysokim poziomie i dlatego po
prostu warto z nich korzystać – przekonuje przedsiębiorczyni społeczna.
Kooperatywa współpracuje również
z zaprzyjaźnionymi organizacjami
pozarządowymi.
Odkąd powstała, każdy dzień jest
dla jej członków nauką współdziałania i odpowiedniego podziału obowiązków. Monika Zuber przyznaje,
że nie jest to łatwe i nie zawsze jest
różowo. Dlatego spółdzielcy kładą
duży nacisk na odpowiednią komunikację, regularne spotkania
i rozmowy we wspólnym gronie.
Mają świadomość, że praca w dużej grupie czasem rodzi konflikty
i trzeba nauczyć się je rozwiązywać.
Ponadto żadne z nich wcześniej nie
pracowało w branży turystycznej
i nie miało styczności z ekonomią
społeczną, więc niekiedy istnieje
konieczność improwizacji. Błędy są
nieuniknione, ale mazurscy przedsiębiorcy zapewniają, że wyciągają
z nich wnioski na przyszłość. Ich
dewiza, którą nieustannie się kierują, brzmi: „Jesteśmy różni, ale
walczymy razem o nasz wspólny
cel”. Z takim nastawieniem kolejne
sukcesy są tylko kwestią czasu.
Bartosz Oszczepalski

Spółdzielnia Socjalna „Komtur”
została utworzona w 2014 r. przez
Brodnickie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Fatima”, Chorągiew
Kujawsko-Pomorską Związku Harcerstwa Polskiego oraz pięć osób
cywilnych. Nazwa spółdzielni pochodzi od legendy o przepowiedni
krzyżackiego komtura, którego duch
podobno pojawia się w murach miejscowego zamczyska. Jednym z warunków założenia kooperatywy było
zapewnienie zatrudnienia osobom
zarejestrowanym jako bezrobotni w Powiatowym Urzędzie Pracy.
Udało się tego dokonać i tym samym
powstanie pierwszej spółdzielni socjalnej w Brodnicy stało się faktem.

Sukces dzięki wsparciu

Przedsiębiorstwo wystartowało
dzięki merytorycznej i ekonomicznej pomocy udzielonej przez toruńskie stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw
Pozarządowych TŁOK, w ramach
projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego. W trakcie
jego realizacji członkowie spółdzielni mieli możliwość uczestniczenia
w szkoleniach „ABC spółdzielni socjalnej” i „Tworzenie biznesplanu”,
a także odbyć konsultacje z doradcą
zawodowym, doradcą biznesowym
i prawnikiem. Wsparcie finansowe
miało postać jednorazowej dotacji
na otworzenie biznesu oraz rocznego
wsparcia pomostowego. Wiceprezes
„Komtura”, Inga Tylicka-Grzywacz
przekonuje, jak duże miało to dla
nich znaczenie. – Uzyskana pomoc
była dla nas swoistym motorem do
działania. Dzięki niej mogliśmy zdecydowanie wkroczyć na lokalny rynek. Wsparcie stowarzyszenia pozwoliło nam również poczuć się bardziej
pewnie. Jesteśmy wdzięczni za to, że
mieliśmy oparcie w chwilach zwątpienia. Świadomość tego, że w pobliżu
jest ktoś, kto pomoże postawić pierwsze kroki w świecie ekonomii społecznej, była dla nas bardzo istotna.
Pomimo tego początki wcale nie
były tak łatwe, jak mogłoby się wydawać. – Pewnym problemem było

dla nas częste składanie rozbudowanej dokumentacji, której prowadzenie zajmowało bardzo dużo czasu. Na
szczęście uporaliśmy się z tym – mówi
wiceprezes.

Przede wszystkim
turystyka

„Komtur” prowadzi usługi w zakresie produkcji pamiątek związanych
z woj. kujawsko-pomorskim i gadżetów reklamowych oraz przygotowywania materiałów informacyjnych przeznaczonych dla turystów.
Spółdzielnia produkuje między
innymi filiżanki, kubki, szklanki,
koszulki i długopisy z nadrukami.

W ramach współpracy z miastem
pracownicy „Komtura” są również
zobligowani do udzielania informacji zwiedzającym. W zamian za to
samorząd promuje usługi spółdzielni na swojej stronie internetowej.
Jeden ze spółdzielców jest zatrudniony również w Biurze Informacji Turystycznej, gdzie zajmuje się
sprzedażą pamiątek i rękodzieła.
Dzięki temu, że spółdzielcza firma uzyskała bezpłatny dostęp do
Biura, jej pracownicy mogą poszerzać swoją wiedzę na temat atrakcji
turystycznych regionu i wykorzystywać ją w życiu zawodowym. –
Działalność turystyczna, którą

Spółdzielnia produkuje między innymi koszulki z nadrukami.

prowadzimy, jest odpowiedzią na
potrzeby mieszkańców oraz osób odwiedzających Pojezierze Brodnickie.
Nasza współpraca w tej sferze z miastem układa się naprawdę bardzo
dobrze – przekonuje Tylicka-Grzywacz. „Komtur” współpracuje również z Caritas, ośrodkiem pomocy
społecznej, innymi podmiotami
ekonomii społecznej oraz wieloma lokalnymi firmami, rozwijając
w ten sposób sieć kontaktów, nieodzownych do funkcjonowania spółdzielni. Współpraca ma różnoraki
charakter – biznesowy, partnerski,
społeczny. Wszystko jest uzależnione od potrzeby danej chwili.
Oferta brodnickich kooperatystów wykracza jednak poza branżę
turystyczną. „Komtur” specjalizuje
się również w obsłudze wszelkiego
rodzaju pikników i innych imprez. –
Jest to głównie działalność wspierająca, wystawiennicza i promocyjna,
ale bywało, że organizacja imprezy
została nam powierzona w całości.
Cieszymy się, że już teraz obdarza się
nas takim zaufaniem – nie ukrywa
zadowolenia moja rozmówczyni.
Spółdzielnia organizuje także atrakcje dla dzieci, szkolenia, spotkania
integracyjne dla firm i warsztaty dla
grup zorganizowanych. Ponadto od
niedawna spółdzielcy, dzięki uzyskaniu odpowiedniego zezwolenia,
prowadzą niepubliczne przedszkole, co doprowadziło do powstania
kolejnych etatów.

Krok po kroku

Przedsiębiorcy społeczni są zadowoleni z tego, co zdołali do tej pory
osiągnąć. – Rozwijamy się powoli,
ale systematycznie; myślę, że przez
ten rok zanotowaliśmy kilka małych
sukcesów. Oprócz tego, że stworzyliśmy nowe miejsca pracy, zaistnieliśmy poważnie na lokalnym rynku,
wygraliśmy jeden ważny przetarg
i otrzymaliśmy grant z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujaw-

sko-Pomorskiego na projekt ,,Niebieski Parasol nad Kałaską” – wymienia
p. Inga. Jednocześnie praca sprawia
im sporo satysfakcji. – Dzięki „Komturowi” mamy możliwość realizacji
swoich pasji. Rozwijamy się zarówno jako pracownicy, jak i społecznicy
zatroskani o naszą lokalną wspólnotę, którą mamy zaszczyt promować.
Uczymy się kreatywności, odpowiedzialności i długofalowego planowania. Na pewno nie jest to nudna praca.
Spędzamy ciekawie czas i spotykamy
na swojej drodze interesujących ludzi.
Wypracowywane nadwyżki są
przeznaczane na reintegrację społeczno-zawodową spółdzielców.
Model działania przedsiębiorstwa
opiera się na tym, że pracownicy
sami szukają zleceń dla siebie oraz
całej spółdzielni, oferując produkty
i usługi innym firmom oraz instytucjom. Podkreślają na każdym kroku, że starają się wszelkie kluczowe decyzje podejmować w sposób
kolektywny. – Praca w spółdzielni
wymaga od nas nieustannego „docierania się” i rozumienia potrzeb
drugiej osoby. Wspólnie omawiamy
problemy, często się spotykamy i staramy się być jedną drużyną. Doceniamy ważną rolę ekonomii społecznej
i jej idee staramy się promować tam,
gdzie możemy, np. na lokalnych Targach Edukacji i Pracy, które odbyły
się w tym roku – przekonuje.
Osoby zarządzające spółdzielnią podkreślają, że chcą zrobić
wszystko, żeby nie była ona jedynie
przedsięwzięciem tymczasowym,
bazującym na dotacji, ale by przez
wiele lat zarabiała na siebie i dawała
zatrudnienie. Historia „Komtura”
pokazuje, że nawet osoby niemające wcześniej żadnej styczności
z przedsiębiorczością społeczną
mogą dzięki wspólnemu wysiłkowi
i determinacji stworzyć dla siebie
miejsca pracy, a jednocześnie przeżyć wielką życiową przygodę.
Bartosz Oszczepalski
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JAK TO ROBIĄ

W HISZPANII?

Dlaczego turystyka i kooperatyzm nieczęsto idą
w parze? Po pierwsze, niewiele jest kooperatyw
turystycznych. Po drugie, turystyka to sektor
kontrowersyjny z punktu widzenia wartości
ekonomii społecznej. W Hiszpanii zdali sobie
już jednak sprawę, że czas rozwiać związane
z tym wątpliwości oraz pobudzać powstawanie
nowych spółdzielni. W awangardzie tych zmian
jest Barcelona – inkubator nowych rozwiązań
w dziedzinie turystyki spółdzielczej.
Kooperatyw w sektorze turystyki
brakuje nawet w Hiszpanii, drugim,
zaraz po Włoszech, kraju z największą liczbą spółdzielni w Europie
i drugim, zaraz po Francji, najczęściej odwiedzanym przez turystów.
W wysoko uprzemysłowionym
i cieszącym się popularnością Kraju
Basków nie ma żadnej spółdzielni
turystycznej!
Turystyka to sektor gospodarki, którego spółdzielcy muszą się
jeszcze nauczyć. Hiszpańskie organizacje wspierające ruch spółdzielczy (np. Andaluzyjska Federacja
Spółdzielni Pracy) podkreślają to
w swoich analizach i planach rozwoju ruchu spółdzielczego.
To, że kooperatyw turystycznych
brakuje i powinno być ich więcej,
nie oznacza oczywiście, że ich nie
ma. Najwięcej przedsiębiorstw społecznych znajdziemy w Katalonii
(w której wszystkich spółdzielni
jest 4177, czyli trzy razy więcej niż
w całej Polsce) oraz w Andaluzji.

migracji do miast. Aragońska Federacja Spółdzielni Pracy podkreśla
również, że tego typu spółdzielnie
to skuteczne narzędzie wprowadzania kobiet na rynek pracy, skoro aż
76% kobiet zatrudnionych w kooperatywach pracuje w sektorze
rolniczym.
W Hiszpanii większość winiarni to spółdzielnie. Wiele takich
spółdzielni-winiarni zaczyna oferować usługi turystyczne – degustacje, zwiedzanie z przewodnikiem,
opowieści o sposobie produkcji, recepturach i historii winiarni. Takie
spółdzielnie częściej jednak stają
się przystankiem na szlaku wycieczek po winiarniach organizowanych przez inne kooperatywy turystyczne. Do atrakcji należą również
wizyty w spółdzielniach wyrabiających oliwę i produkujących oliwki.
Takie wycieczki trwają nawet kilka
dni.

Agroturystyka
i spółdzielnie-winiarnie

W większych miastach turystów
kusi się kursami języka hiszpańskiego. Kooperatywy prowadzące naukę języków obcych oferują
zakwaterowanie i wyżywienie
w przystępnej cenie. Przykładem
Cronopios Idiomas w Madrycie,
spółdzielnia „zaangażowana w turystykę zrównoważoną i ochronę
środowiska” – jak piszą o sobie na
stronie internetowej. Podczas zajęć
promują segregację śmieci, w szkole
używa się tylko materiałów z recyklingu. Pracownie wyposażone są
w komputery i sprzęty spełniające
wysokie standardy efektywności energetycznej. Współpracują
z agencją ResponsibleTravel.pl,
która wspiera odpowiedzialną turystykę i redukcję emisji dwutlenku
węgla, oraz Fair Changes – internetowym „zielonym rynkiem”, gdzie
można kupić produkty wytwarza-

Wiele z hiszpańskich spółdzielni
turystycznych powstało w wyniku przekształcenia lub uzupełnienia działalności kooperatyw
rolniczych. Tak działo się przede
wszystkim w Andaluzji i Walencji.
Przy gospodarstwach pojawiły się
kwatery dla turystów, uruchomiono także agroturystykę; przyjezdni
mogą spędzić kilka dni na wsi, na
świeżym powietrzu, wśród zwierząt
gospodarskich i natury. Pomagając
w codziennych pracach, mogą również obniżyć koszty swojego pobytu.
Wzmacnianie spółdzielni rolniczych poprzez oferowanie usług
z sektora turystyki ma dwa główne
cele: uzupełnienie dochodów z produkcji rolnej, czasem niewystarczających, aby utrzymać większą
rodzinę na wsi, oraz zahamowanie

Odpowiedzialne
podróżowanie

ne z poszanowaniem środowiska,
bez wyzysku pracowników i pracy
dzieci.
Z kolei w małych miasteczkach
i wsiach, gorzej wypromowanych
i w mniejszym stopniu „nowoczesnych” i świadomych społecznie niż
stolice regionów autonomicznych,
do których mimo to dociera część
turystów, działają spółdzielnie
pracy przewodników po lokalnych
atrakcjach. Na przykład kooperatywa Acture de Coca z Segowii, niewielkiego miasteczka w regionie
Kastylia i Leon, zajmuje się oprowadzaniem po XV-wiecznym zamku
Castillo de Coca.

Barcelona – inkubator
zmian społecznych

W Barcelonie do kin studyjnych
i lokalnych wszedł niedawno nowy
dokument autorstwa Eulàli Comas
„Ekonomia kolektywna – ostatnia
rewolucja w Europie”. Opowiada on
o zbiorowym przejęciu firm przez
pracowników z rąk wielkich posiadaczy w latach 1936–39. Oznaczało
to w gruncie rzeczy przekształcenie
prawie wszystkich przedsiębiorstw
w mieście w kooperatywy, chociaż
objęcie władzy przez Franco spowodowało powrót do poprzedniego porządku. Właśnie historia Barcelony, jej silna tradycja lewicowa
i spółdzielcza, połączona z przynależnością do najczęśniej odwiedzanych miejsc na świecie, sprawiły, że
miasto stało się idealnym terenem
dla spotkania spółdzielczości z turystyką. Barcelona jest dziś inkubatorem innowacji w dziedzinie
turystyki spółdzielczej i warto brać
z niej przykład.
Ajuntamiento (odpowiednik Ratusza) prowadzi specjalny program
„Barcelona – turystyka zrównoważona”, wspierający odpowiedzialną turystykę. Sukces takich działań
potwierdza przyznanie certyfika-

tu Biosphere, poświadczającego
zarządzanie turystyką w sposób
odpowiedzialny pod względami
ekologicznym, kulturowym i społeczno-ekonomicznym.
Jednakże program ten nie powstrzymywał w zadowalającym
stopniu degradacji tkanki miejskiej
przez wielki kapitał i masową turystykę. W przyszłości pozytywnym
zmianom sprzyjać może wybór Ady
Colau na prezydentkę miasta. Colau
to aktywistka społeczna, pracująca
wcześniej dla Obserwatorium Praw
Społecznych i Kulturowych. Nie
przez przypadek działacze organizacji pracują w tym samym budynku i w tych samych biurach z pracownikami kilkunastu spółdzielni.
zaś przy drzwiach można znaleźć
ulotki spółdzielni Els Caus, świadczącej usługi dla turystów (zakwaterowanie, wyżywienie, wycieczki
do Parku Narodowego w Murze).
Jest to bowiem to samo środowisko
działaczy, świadomych znaczenia
ruchu spółdzielczego dla zmian
społecznych. Ada Colau zapowiedziała walkę z nieodpowiedzialną,
zalewającą Barcelonę turystyką
i koniec polityki poprzednich rządów, które traktowały miasto jak
produkt na sprzedaż, dostosowując je do konsumenckich oczekiwań
turystów, a nie do potrzeb mieszkańców.

Kilka dobrych przykładów

W stolicy Katalonii od 1977 r. działa
popularna sieć taksówek Radiotaxi,
wspierana przez wspomniany program „Barcelona – Turystyka Zrównoważona”. Sieć jest spółdzielnią,
która zatrudnia aż 600 osób. Z kooperatywami również wyruszyć
można szlakiem architektury modernistycznej lub odwiedzić muzea
z pracami słynnych malarzy – Pabla
Picassa, Salvadora Dali czy Juana
Miró.
Ciekawą inicjatywą jest Cooperative Biciclot SCCL, która – jak głosi
jej slogan – „zmienia świat, pedałując”, czyli organizuje turystom
wycieczki rowerowe. Istnieje wiele
badań o percepcji Barcelony przez
turystów, którzy odwiedzają ją jak
park tematyczny, po wyznaczonych
przez przystanki linii metra i punkty turystyczne szlakach, nie poznając nigdy miasta z perspektywy jego
mieszkańców. Wyprawa rowerem to
okazja, aby zboczyć z tych utartych
szlaków. Zapuścić się w mniejsze
uliczki, poznać Barcelonę Katalończyków, a nie pracowników wielkich agencji turystycznych. Oprócz
tej działalności Biciclot organizuje
naukę jazdy na rowerze dla dzieci
i uczy naprawy rowerów.
Ważną z punktu widzenia ekonomii społecznej działalność prowadzi La Fageda, firma produkująca
nabiał, w tym popularne jogurty
z sympatycznym logo z krową. Są
nieco droższe od innych, ale chętnie wybierane przez Katalończyków
jako wytwarzane przez odpowiedzialną społecznie kooperatywę. Jej
szef czynnie uczestniczy w promowaniu dobrych praktyk ekonomii
społecznej oraz odpowiedzialności
przedsiębiorców za kształt rynku,
na którym działają.
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La Fageda wkroczyła w sektor turystyczny w ciekawy sposób, ponieważ organizuje wycieczki dla dzieci
i dorosłych, aby pokazać, na czym
w odpowiedzialnej firmie polega
etyka pracy, obejmująca zarówno
ludzi, jak i krowy. Turyści, głównie
z innych regionów Hiszpanii, ale też
z zagranicy, poznają m.in. proces
produkcji i sposób chowu zwierząt.
Nie można zapomnieć o oczywistym – turystyka to także hostele,
które działają na zasadach spółdzielczych. Dobrym przykładem
jest ekologiczny hostel JAM. Działalność tej spółdzielczej placówki
opiera się na założeniu, że sektor
usług związanych z zakwaterowaniem turystów ponosi szczególną
odpowiedzialność za kształt turystyki i jej wpływ na tkankę miasta. JAM oszczędza wodę i energię,
wykorzystuje energię odnawialną.
Spółdzielcy starają się używać środków czystości w jak najmniejszym
stopniu szkodzących środowisku
naturalnemu. Ograniczają i segregują odpady, promują lokalną
konsumpcję: produkty z odpowiedzialnych społecznie i szanujących
otoczenie przedsiębiorstw, a sami
korzystają tylko z usług lokalnych
dostawców. Organizują spotkania
przyjezdnych z lokalną społecznością, aktywności artystyczne, muzyczne i gastronomiczne. uprawiają
własne rośliny, zapewniają parking
dla rowerów i zajęcia z jogi.

Spółdzielcze restauracje

Barcelona, jak i cała Hiszpania,
pełna jest spółdzielczych restauracji. W samym centrum miasta,
niedaleko tłumnej ulicy Las Ramblas, turyści i rzadziej odwiedzający
te okolice „lokalsi” mogą zboczyć
do dzielnicy gotyckiej i odpocząć
w spółdzielni-restauracji wegetariańskiej La Cerería. Mają swój
własny młynek do mąki, dlatego
oferują wiele jej rodzajów, z których
przygotują wegetariańskie pizze
i naleśniki. To miejsce przyjazne
rodzinom z dziećmi, zapewniające
specjalne miejsca na wózki. Ciekawą działalność prowadzi restauracja i spółdzielnia pracy Sambucus,
zatrudniająca osoby zmarginalizowane społecznie. Oprócz restauracji prowadzą sprzedaż produktów
ekologicznych, uprawiają rośliny
aromatyczne i medyczne.

Turystyka…

Jak wiadomo, turystyka nie jest
niewinna. Mądrze i ciekawie pisze
o tym portal Post-turysta.pl. Turystyka, jako jedna z najpotężniejszych gałęzi światowej gospodarki,
wpływa dziś w znacznym stopniu
na kształt miast. Usuwa niemiłe
dla oka przyjezdnych miejsca, jak
choćby bary mleczne, wypiera z turystycznych dzielnic mieszkańców.
W sposób pośredni – gdy mieszkańcy nie są w stanie zapłacić tak wysokich czynszów, jak bogaci turyści, lub bezpośredni – przenosząc
mieszkania komunalne na obrzeża
miasta, żeby w ich miejsce postawić
hotele (czego zły przykład dała również Barcelona).
Kapitałowi jest obojętne, czy za
50 a nawet 20 lat ta złocista nie-

biańska plaża czy urokliwe, tętniące
głosami handlarzy miasteczko będą
nadal czyste i żywe. Budujący hotele
i pola golfowe zakładają stosunkowo krótki czas zwrotu inwestycji –
pisze antropolożka Anna Horolets
w artykule „Czyj jest ten kawałek
podłogi?”. Podkreśla, że turystyka
wzmacnia negatywne skutki globalizacji i neokolonialne zależności.
Prawdziwą twarzą współczesnego
neokolonializmu w turystyce jest dążenie do panowania nad ziemią bez
ponoszenia odpowiedzialności za nią.
Tworzenie tymczasowych „rajów” turystycznych – a właściwie tandetnych
kiczowatych kopii raju – bez troski
o to, co będzie się działo w „raju” pojutrze. Turystyka sama w sobie jest
zatem sektorem kontrowersyjnym
dla ekonomii społecznej, bo silnie
związanym z niekontrolowanym
wolnym rynkiem i wielkim kapitałem, niezważającym na wpływ
własnych działań na środowisko
i lokalną społeczność. Zdawać by się
mogło, że z punktu widzenia dobra
społecznego najlepiej by było, gdyby ludzie po prostu nie podróżowali,
a przynajmniej nie masowo. Gdyby
ten przemysł nie kwitł.

… i ekonomia społeczna?

Dlaczego zatem turystyka spółdzielcza powinna się rozwijać? Bo to niemożliwe, żeby ludzie przestali chcieć
wyruszać z miejsca, w którym żyją
na co dzień. A właśnie kontrola tych
procesów, oddanie ich w ręce lokalnych, mniejszych, rozdrobnionych
podmiotów odpowiedzialnych społecznie jest szaną na zrównoważoną turystykę, niewyrządzającą tylu

szkód. W myśl zasady ekonomii społecznej, że naprawiać system można
tylko od środka.
W Hiszpanii pisze o tym gazeta „Alternativas Economicas”,
w czerwcu wyszedł cały numer
poświęcony kooperatywom turystycznym (pod tytułem „Podróżować wspólnie dla lepszego świata”).
Redaktorzy wierzą, że przez kontakt
z turystami spółdzielcy mogą zarażać swoimi wartościami – wspólną
pracą, odpowiedzialnością społeczną, demokratycznym zarządzaniem
i równością. Piszą o sile Internetu
w tej nowej rewolucji, który ułatwia
przejmowanie branży turystycznej
przez zwykłych ludzi i przedsiębiorstwa społeczne.

Piszą też o Cooproute, czyli Europejskim Szlaku po Kulturze Spółdzielczej, zainicjowanym przez
CECOP, Konfederację Spółdzielni
Przemysłowo-Usługowych. To
dopiero inicjatywa spółdzielcza
w dziedzinie turystyki! Podróżni
mogą skorzystać ze szlaku spółdzielczego, przyjrzeć się działaniom
podmiotów spółdzielczych w różnych państwach europejskich. Cel:
szerzenie praktyk i wartości ekonomii społecznej, szczególnie wśród
młodych podróżników. Dziś w wyszukiwarce znajdziemy 82 kooperatywy z 11 państw Unii Europejskiej.
Polskich podmiotów na tej liście
jeszcze nie ma.
Angelina Kussy
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SPECJALIŚCI

są plany REGIO na najbliższą
przyszłość.
˭˭ Obecnie realizujemy dwa ciekawe zadania. Pierwsze to kontynuacja tematyki filmowej, od której
kilka lat temu zaczynaliśmy. Właśnie wypuściliśmy na rynek kolejną książkę, zatytułowaną „Przewodnik filmowy po województwie
łódzkim”. Drugi projekt, który realizujemy we współpracy z Biurem
Promocji, Turystyki i Współpracy
z Zagranicą Urzędu Miasta Łodzi,
polega na pośredniczeniu w dystrybucji środków Urzędu na oddolne inicjatywy związane z promocją i turystyką.

OD CZASU WOLNEGO
z dr. Maciejem Kronenbergiem, prezesem łódzkiego Centrum
Inicjatyw na Rzecz Rozwoju REGIO, rozmawia Michał Wójtowski

Pańska organizacja przedstawia
się jako „specjaliści od czasu
wolnego”, który przecież chętnie
zagospodarowują kultura masowa i przemysł rozrywkowy. Jak
znaleźć się wobec takiej konkurencji?
˭˭Wydaje mi się, że jeśli nie wygrać,

to przynajmniej dobrze konkurować
można przede wszystkim dobrą
ofertą. Bazujemy na sporej wiedzy
o lokalnym dziedzictwie kulturowym i uwarunkowaniach. To jest
nasza przewaga. Można też powiedzieć, że jesteśmy uzupełnieniem
oferty stricte komercyjnej. Duże
firmy dysponują dobrą techniką,
ale nie zawsze mogą się pochwalić
dobrą jakością merytoryczną swoich produktów i usług.
Chodzi więc o znalezienie własnej niszy, którą w waszym wypadku jest Łódź. Kiedy i w jakich
okolicznościach postanowiliście
ją zagospodarować?
˭˭ Stowarzyszenie istnieje od sied-

miu lat. Nasz pierwszy znaczący
projekt był związany z turystyką
filmową. Na stulecie polskiego filmu
Filmoteka Narodowa i Polski Instytut Sztuki Filmowej ogłosiły konkurs, w którym wystartowaliśmy.
Zaproponowaliśmy stworzenie szlaku dziedzictwa filmowego w Łodzi.
W ramach projektu opracowaliśmy
jego koncepcję, zorganizowaliśmy
szereg wycieczek oraz projekcje plenerowe. Od tego się zaczęło, później
powstała książka „Przewodnik po
filmowej Łodzi”. Następnie nasze
wycieczki wyszły poza szlak filmowy, ale kolejne podejmowane
działania były zawsze związane
z Łodzią i jej okolicami.
W lokalnych projektach, mających wiele wspólnego z animacją
kultury, działa się w konkretnym
środowisku społecznym. Czy
mieszkańcy Łodzi i regionu są
jedynie odbiorcami Waszych propozycji, czy też aktywnie w nich
partycypują?
˭˭ Trzeba uczciwie przyznać, że

z taką aktywnością nie jest najlepiej.
Staramy się podkreślać naszą otwartość, np. kiedy ktoś ma pomysł na jakiś wyjątkowy temat wycieczki albo
opracowanie własnej książki, gdy
ma już materiały i brakuje mu tylko
technicznego zaplecza. Niestety, nie
przekłada się to na zalew chętnych.

Nie sądzę, żeby istniał jakiś jeden
powód tego stanu rzeczy; to raczej
splot różnych okoliczności. Do głowy przychodzą mi dwa wyjaśnienia.
Jedną z przyczyn jest przyzwyczajenie do tego, że ktoś inny robi coś
dla nas, więc my już działać nie musimy. Inną jest nieśmiałość i obawa,
że taki oddolny pomysł jest za słaby,
by go realizować.
A przecież taka działalność mogłaby dać okazję do aktywizacji
ekonomicznej mieszkańców
Łodzi i regionu, które z przemian
systemowych nie wyszły bez
szwanku...
˭˭ Na pewno, ale tylko do pewnego

stopnia. Turystyka, szerzej na to
patrząc, jest dziedziną gospodarki,
gdzie stosunkowo łatwo jest tworzyć
miejsca pracy. Nie da się jednak tego
zrobić szybko, co więcej nie każdy
się do tego nadaje. Turystyka w Łodzi rozwija się, ale zasada jest taka,
że im większe miasto, tym większe
firmy i organizacje się nią zajmują.
Im mniejsza miejscowość, tym łatwiej o lokalną, oddolną działalność.
W mniejszych ośrodkach taka aktywizacja ekonomiczna będzie zatem
łatwiejsza do przeprowadzenia.
Zatrzymajmy się zatem na mniejszych miejscowościach. Jakiego
typu projekty oparte na partycypacji mieszkańców udaje się tam
realizować?
˭˭ Bardzo ciekawym przykładem są

tu tzw. wioski tematyczne. Obecnie
mamy ich w Polsce kilkadziesiąt,
funkcjonują w większości województw. Są to pomysły bazujące na
lokalnym dziedzictwie, najczęściej
bardzo proste. Istnieją na przykład
wsie tematyczne, gdzie motywem
przewodnim jest miód. Gdzie indziej będą nim motyle, skrzaty, hobbici... Widać więc, że można znaleźć
coś, często niezwiązanego nawet
z lokalnym kontekstem, „obudować”
i uczynić produktem turystycznym.
Gdzie szukać wsparcia dla takich
przedsięwzięć?
˭˭W miastach najlepiej przyglądać
się konkursom organizowanym
przez urzędy. Właściwie każdy organ administracji publicznej ma
wydzielone środki na współpracę
z organizacjami pozarządowymi.
REGIO swoje pierwsze projekty realizowało w oparciu o współpracę

Jest zatem nadzieja, że to, co
wykiełkowało kilka lat temu,
będzie się rozwijało. Na razie
w Łodzi i w regionie, ale może
uda się sięgnąć gdzieś dalej?

z Urzędem Miasta Łodzi. Natomiast
na terenach pozamiejskich najlepszym źródłem pozyskania zaplecza
technicznego i infrastrukturalnego
są Lokalne Grupy Działania.
Które nie zawsze muszą mieć
charakter sformalizowany...
˭˭ Tak, czasem są to jednostki działające przy administracji publicznej, czasem stowarzyszenia lokalnych podmiotów gospodarczych,
instytucji kultury lub inne mniej
sformalizowane byty. Tu właśnie
mogę znów odwołać się do przykładu mojej organizacji. Początkowo
działaliśmy wyłącznie we współpracy z administracją publiczną,
ale z biegiem czasu doszliśmy do
kooperacji z biznesem i część środków na nasze działania pozyskujemy z tego sektora.
Nie da się uniknąć pytania o to,
jak wywikłać się z finansowania
wyłącznie w oparciu o dotacje.
Pytając wprost: czy takie organizacje jak Pańska są w stanie generować istotne zyski z działalności
rynkowej?
˭˭ Odpowiedź nie jest prosta. Moim

zdaniem przedsiębiorstwa społeczne, takie jak nasze stowarzyszenie,
mogą generować zyski, ale jeśli
zaczynając od zera nastawiamy
się na sprzedaż produktów i usług
jako jedyne źródło utrzymania, to
możemy mieć problem. Przypomina to sytuację typowej agroturystyki, która przeważnie ma być
jedynie wsparciem dla podstawowej działalności gospodarczej,
czyli rolnictwa. Dlatego zachęcam
do zdroworozsądkowego podejścia
i niezakładania, że od razu zbijemy
kokosy.
Zresztą, jeśli chcemy prowadzić
zrównoważoną turystykę o nastawieniu lokalnym, to musi ona mieć
ograniczoną skalę. Choćby dlatego,
że jeśli ta skala rośnie, to zakłócamy
równowagę. Inaczej wpływają na
środowisko lokalne – przyrodnicze,
ale i społeczne – mały pensjonat
czy gospodarstwo agroturystyczne,
a inaczej hotel na sto pokoi, który
staje się dominantą krajobrazu, generuje miejscowo większe zanieczyszczenie środowiska i prowokuje potencjalne konflikty społeczne.
A więc małe jest piękne. Tymczasem chciałbym zapytać, jakie

˭˭ Owocem jedynego jak dotąd

szerszego partnerstwa była wydana rok temu książka „Stawkowy przewodnik filmowy”. Jest
to podróż po plenerach „Stawki
większej niż życie”, czyli serialu
wszech czasów. Opisaliśmy w niej
miejsca z całego kraju, a zrobiliśmy to we współdziałaniu z podmiotami samorządowymi Gdańska i Olsztyna.
Czy współpraca z pozałódzkimi
jednostkami samorządowymi
przebiega gładko, czy też musicie przebijać mury?
˭˭ Nie ma tutaj reguły. Nie jest też

Okładka „Przewodnika filmowego po województwie łódzkim”.
Plakat projektu realizowanego we współpracy z Biurem Promocji,
Turystyki i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta Łodzi.

tak, że w samej Łodzi takich murów już nie ma i naszą działalność
prowadzimy bez problemów. Myślę, że podobnie jest ze wszystkimi
samorządami w kraju i nie tylko
w kraju. Zrozumienie dla oddolnych inicjatyw raz bywa większe,
kiedy indziej nie ma go zupełnie.
To nie jest najlepsza wiadomość.
Czy ma Pan wizję zmian, które
na poziomie systemowym pomogłyby takim inicjatywom?
˭˭ Dobrym rozwiązaniem w tym

zakresie są budżety obywatelskie,
w ramach których część środków
samorządów jest przeznaczana na
wydatki wskazane przez samych
mieszkańców. Idea ta jest w Polsce
obecna od kilku lat, ale na razie
jest realizowana przez samorządy dość swobodnie – nie ma bowiem centralnych rozporządzeń,
które ustanawiałyby obowiązek
wprowadzania budżetu obywatelskiego czy określałyby wysokość
środków na niego przeznaczanych.
Tymczasem tam, gdzie to rozwiązanie jest stosowane, wszyscy
zyskują. Mieszkańcy mają realny
wpływ na to, co dzieje się w ich
miejscu zamieszkania, aktywizują się do działania. Urzędnicy
natomiast uczą się, że współpraca
z obywatelami i słuchanie ich postulatów daje dobre efekty. Może
właśnie tego typu rozwiązania
za jakiś czas wpłyną na systemowe zmiany i poprawę warunków
funkcjonowania oddolnych inicjatyw społecznych.
Dziękuję za rozmowę.
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KOOPERATYWY
SPOKOJNEGO
WYPOCZYNKU
Także w Polsce coraz popularniejszy
staje się „turyzm na uboczu”: cichy, spokojny, z dala od zgiełku popularnych
kurortów i większych miast. Ten rodzaj
turystyki wyróżnia się ofertą nastawioną na ruch i wypoczynek na świeżym
powietrzu. We wspomnianej branży
z powodzeniem funkcjonują także spółdzielnie socjalne: „Wiatr Woda” z Nowego Targu, prowadząca wypożyczalnię
sprzętu do pływania, oraz „Iskra” ze
Sztumskiego Pola (woj. pomorskie), posiadająca stadninę koni oraz pensjonat.
Narodziny z pasji

Założyciele kooperatywy
z Podhala chcieli zacząć zarabiać na swym ulubionym
zajęciu, czyli wyprawach
żeglarskich. Kiedy dowiedzieli się o możliwości zdobycia dotacji ze środków
unijnych, rozpoczęli starania o jej uzyskanie i stworzenie wymarzonej przystani. Sukces poprzedzony
był jednak kilkoma nieudanymi próbami, bo ich wnioski były odrzucane. Nie
zrazili się. Dziś, po trzech
latach działalności, oferują
wypożyczanie sprzętu żeglarskiego i łódek, kajaków,
rowerków oraz rejsy, regaty,
imprezy plenerowe dla firm
i spotkania integracyjne.
Zarówno zimą, jak i latem.
Współpracują z lokalnymi
hotelami, które zapewniają nocleg i wyżywienie
ich klientom. Korzystający
z oferty „Wiatr Woda” to
głównie osoby z południa
Polski, Śląska i Małopolski,
choć zdarzają się czasem
przyjezdni z Warszawy.
Założyciele przedsiębiorstwa zaczynali bez żadnej
wiedzy o spółdzielczości. –
Dopiero po otrzymaniu dotacji zaczęliśmy zagłębiać się
w temat. I spodobało nam się.
Wierzymy, że turystyką nie
powinny zajmować się jedynie wielkie korporacje, ale
też małe i lokalne podmioty – mówi prezes zarządu
Jan Tarasek.
Pod koniec września wybierają się na organizowany
przez Ogólnopolski Związek
Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych zlot spółdzielców
z branży turystycznej. Będzie to ich pierwsze tego
rodzaju zetknięcie się z ide-

ami ruchu spółdzielczego
oraz spotkanie ze wspierającymi go przedsiębiorcami
społecznymi i działaczami.
Spółdzielcy mają nadzieję
na powrót z nowymi pomysłami i inspirację doświadczeniami innych podmiotów ekonomii społecznej.

Iskra

„Iskra” promuje niewielką
wieś swoimi kompleksowymi działaniami. Turyści
przyjeżdżają do pensjonatu,
w którym znajduje się kilkadziesiąt pokoi, mają dostęp
do boisk do gry w siatkówkę,
badmintona, piłkę nożną.
Mogą korzystać z rowerów
i kijków do nordic walking.
Spółdzielnia ma kilkadziesiąt koni, które wykorzystuje nie tylko w celach
rekreacyjnych i do nauki
jazdy, lecz także w celach
leczniczych – do hipoterapii.
Obcowanie z końmi ma także wartość edukacyjną: Koń
wyzwala emocje, uczy wrażliwości i opiekuńczości, ale
także stanowczości i umiejętności podejmowania szybkich decyzji. […] Motywuje
do działania, uczy i daje chęć
do zmagania się z przeciwnościami losu – przeczytamy
na stronie internetowej kooperatywy.
Sporych rozmiarów kompleks sprzyja odpoczynkowi: w saunie czy przy
butelce wina do kolacji.
Pensjonat zapewnia pełne
wyżywienie, a znajduje się
w spokojnym i ustronnym
miejscu, w środku lasu.
Podczas spacerów można
spotkać dziką zwierzynę,
niedaleko są rezerwaty
przyrody: Parów Węgry, Las
Mątawski i Biała Góra. La-

tem turyści zbierają jagody,
jesienią grzyby, zimą organizowane są kuligi. W odległości kilku kilometrów
znajdują się jeziora: Białe,
Sztumskie i Barlewickie.
Spółdzielnia ma bardzo szeroką ofertę, której nie sposób tutaj opisać w całości.
Wymieńmy więc tylko usługi dla rodzin, singli, firm
i szkół oraz oferty specjalne, np. „Babski weekend”,
czyli trzy odprężające dni
dla przyjaciółek połączone
z nauką jazdy konnej.

Trudna branża

„Iskra” powstała z już istniejącej stadniny, jej członkowie to instruktorzy jazdy
konnej. Stadnina zdecydowała się uspółdzielczyć
swoją działalność w celu
utrzymania zatrudnienia
przez cały rok, także poza
sezonem turystycznym. To
częsty problem sektora turystyki: zarobki bywają nieregularne, bo biznes jest silnie uzależniony jod pogody.
Wie o tym dobrze „Wiatr
Woda”. W tym roku prawie
nie padało, poziom wody się
obniżył, więc doświadczyli
kryzysu. Gdy w poprzednich latach do Nowego Targu na wypoczynek na łódkach, kajakach i rowerkach
przyjeżdżało paręset osób
miesięcznie, tak w tym
roku najwyżej dwieście,
bo sezon był bardzo krótki.
Musieli zredukować liczebność zespołu z dziesięciu do
pięciu osób. Przy obsłudze
technicznej i wypożyczaniu
sprzętu nie było pracy dla
wszystkich członków.
Postanowili jednak wykorzystać ten czas. Poczynili
inwestycje, pogłębili zatokę, dzięki czemu ich przedsięwzięcie będzie mniej
uzależnione od kaprysów
atmosferycznych i wahań
poziomu wody. – To się
zwróci w przyszłości, z nawiązką – mówi spółdzielca.

Misja spółdzielni
lokalnych

Turystyka to branża, która
pomaga łączyć pracę z pasją, ale to niełatwy sektor

dla przedsiębiorstwa społecznego. W sektorze tym
niejednokrotnie trzeba podejmować decyzje w trybie
natychmiastowym, zaraz
po czyimś telefonie, a demokratyczny charakter
spółdzielni temu nie sprzyja.
Prezes przystani żeglarskiej
przyznaje, że im mniej osób
decyzyjnych, tym lepiej dla
biznesu, bo decyzje zapadają szybciej. Pomimo tego jest
zadowolony, że stoi na czele
wspólnego biznesu o profilu
społecznym, i nie zamieniłby go na żaden inny.
– Ludzie często czytają, że
to „spółdzielnia socjalna”,
i nie chcą zaufać, bo myślą,
że nie wywiążemy się ze swoich zobowiązań, że nie pracujemy sumiennie albo coś
takiego – opowiada prezes
Tarasek. Swoje wakacje i zasłużony odpoczynek turyści chcą powierzyć firmom
zaufanym, a za takie uznają przedsiębiorstwa nastawione na maksymalizację
zysku. Dlatego przepłacają
i wybierają „standardowe
wakacje”. Spółdzielniom,
w tym turystycznym, może
pomóc zmiana w ustawie
o spółdzielniach socjalnych,
która od nowego roku pozwoli na stosowanie nazwy
„społeczna”, niekojarzącej
się ludziom negatywnie.
Mimo wszystko nie należy zrażać się trudnościami.
Turystyka w rękach spół-

dzielców ma swoją misję.
Czyni ją bardziej zrównoważoną, niedegradującą
środowiska, niewpływającą
negatywnie na rozwój miast
i wsi oraz niewzmacniającą
nierówności społecznych.
Stanowi alternatywę dla
współczesnych trendów
turystycznych, takich jak
wyprawy all inclusive, prowadzące do eksploatacji
społeczności lokalnych,
uprzedmiotowienia mieszkańców, a także wyprowadzania kapitału z odwiedzanych regionów przez
wielkie korporacje .W przeciwieństwie do tych ostatnich spółdzielnie zazwyczaj
prowadzą biznesy lokalne.
Powiększają w ten sposób
liczbę szlaków, którymi
ludzie podróżują. Czyni to
świat bogatszym i bardziej
różnorodnym. Kontrola nad
sektorem turystycznym
jest też bardziej demokratyczna, gdy więcej jest
w nim mniejszych przedsiębiorstw. W przypadku
spółdzielni turyści zazwyczaj współpracują z tymi,
których odwiedzają, robią
coś wspólnie, wymieniają
się doświadczeniami. To
znacznie więcej niż zakup
usługi, kosztownej nie tylko dla wybierającego się na
wakacje, ale także w kategoriach społecznych i ekologicznych.
Angelina Kussy
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PEŁNOSPRYTNI

ZWIEDZAJMY, PATRZMY
I SIĘ UCZMY!

Spółdzielnia Socjalna „Blues Hostel” działa w Koninie od nieco ponad roku.
Historia jej powołania sięga jednak znacznie głębiej i obfituje w przykłady
najlepszych praktyk z zakresu wsparcia niepełnosprawnych i animacji
kultury. Mało tego – to właśnie niepełnosprawni stali się tu wspierającymi.

Licząca niespełna cztery tysiące mieszkańców Byczyna leży na
skraju woj. opolskiego i pamięta jeszcze czasy Piastów. Mieszkańcy
gminy założyli spółdzielnię, która nie tylko propaguje wiedzę
o regionie, ale także – czerpiąc z lokalnej historii – w nowoczesny
sposób prowadzi wielobranżowe przedsiębiorstwo.

Spółdzielnia Socjalna „Perunica”
powstała w Byczynie w 2014 r. jako
inicjatywa zaradnych mieszkanek
tej miejscowości. Na początek założyły przedszkole „Mysia Wieża”,
które funkcjonuje w ramach działalności odpłatnej pożytku publicznego. Taki status placówki pozwolił
zaoferować rodzicom konkurencyjne ceny. Inicjatywa okazała się
strzałem w dziesiątkę: placówka
szybko zapełniła się podopiecznymi, a lokalni radni nie mogą nadziwić się, że przedszkole, tańsze
w stosunku do samorządowego
odpowiednika, oferuje tak wysoką
jakość usług.

– Zauważyłyśmy lukę na lokalnym
rynku i stworzyłyśmy punkt przedszkolny oferujący fachową opiekę.
W naszym przedszkolu pracują m.in.
logopeda i psycholog – mówi Anna
Jurczyk, prezeska spółdzielni. – Jednak nie poprzestałyśmy na tym. Zaangażowałyśmy naszych znajomych
społeczników i otworzyliśmy biuro
turystyczne. Teraz robimy to, co nam
się od dawna marzyło: zrzeszamy
wokół działań spółdzielni wielu byczyńskich pasjonatów, rzemieślników i artystów – dodaje.
„Perunica” żywo angażuje się
w upowszechnianie wiedzy o regionie. Jedną z form działalności
spółdzielni stanowi Biuro Obsługi Ruchu Turystyki Historycznej
(BORTH). Nie jest to biuro informacji turystycznej, jakich wiele. Insty-

tucja ta oferuje m.in. zwiedzanie
miasta z przewodnikiem, warsztaty rzemieślnicze i artystyczne oraz
koncerty muzyki dawnej. Wszystkie wymienione aktywności spaja
wspólny motyw średniowiecznej
przeszłości regionu.
Najnowsza inicjatywa BORTH
to niedawno utworzona trasa turystyczna „Republika Byczyńska”,
która w konwencji innowacyjnej gry
terenowej wprowadza uczestników
w dzieje miasta. Można w ten sposób poznać ponad 1000 lat historii
Byczyny i jej okolic, w ramach czterech osi tematycznych. Do udziału
w zabawie służą mapa i karty do gry,

a zadanie polega na poszukiwaniu
skrytek z informacjami i wskazówkami. Każda ze skrytek oznaczona
jest współrzędnymi geograficznymi, co wprowadza elementy geocoachingu, czyli gry terenowej dla
użytkowników GPS. „Republika Byczyńska” powstała w ścisłej współpracy z urzędem gminy, a opracowanie trasy poprzedziła dogłębna,
trwająca kilka miesięcy kwerenda
danych dotyczących miasta, ludzi,
wydarzeń i miejsc rozsianych po
regionie.
Jedną z pracownic spółdzielni jest
wiolonczelistka zespołu rockowo-folkowego Percival. Członkowie
i członkinie zespołu to prywatnie
przyjaciele założycielek „Perunicy”;
ostatnio w wyniku współpracy zespołu, spółdzielni i gminy Byczyna

narodził się teledysk promocyjny,
prezentujący urok i historyczne zabytki miejscowości.
Działalność spółdzielni okazała
się tak dużym sukcesem, że dziś
posiada ona trzy lokale – przedszkole, galerię/sklep z rękodziełem i własne biuro. Oprócz prowadzenia działalności gospodarczej
i pożytku publicznego, „Perunica”
organizuje swoim pracownikom
czas wolny i wspiera ich w trudnych sytuacjach. W bieżącym roku
zorganizowała swojemu zespołowi wyjazd integracyjny na zamek
w Ogrodzieńcu.
– „Perunica” odniosła sukces dlatego, że konkuruje jakością swoich
usług i dobrą ofertą. Tworzą ją ludzie o wysokim kapitale społecznym,
mający wiele ciekawych pomysłów,
pełni pasji i zaangażowani w lokalne sprawy – uważa Marcin Juszczyk,
lider lokalnego Ośrodka Wsparcia
Ekonomii Społecznej. – Na dodatek
spółdzielnia włącza się w promocję
idei ekonomii społecznej – wspólnie

organizujemy wizyty studyjne dla
przyszłych spółdzielców czy konferencje.
Przedsiębiorcze byczynianki nie
spoczywają na laurach i na następny
sezon turystyczny planują kolejne

Izerska
tajemnica

Każda ludzka umiejętność może
zamienić się w sztukę, jeśli wkłada się w nią całe serce i talent.
Nieważne, czy zmieniasz kawałki gliny w ceramikę, roślinKooperatywę utworzyły dwie orga- także w sensie architektonicznym,
ne włókna w tkaniny, ziarno w
nizacje: Stowarzyszenie Społeczno- bo ulokowana jest na poddaszu – cachleb, drewniane deski w meble
-Kulturalne „In-Art” oraz Fundacja
łego projektu sieci inicjatyw.
czy piasek w szklaną biżuterię.
„Podaj Dalej”. „In-Art” od wielu lat
„Blues Hostel” jest spółdzielnią
Każdej takiej `przemianie toprowadzoną przez osoby niepełanimuje życie kulturalne Konina.
warzyszy tajemnica receptury –
Wśród organizowanych przez sto- nosprawne. Budynek jest zatem,
przepisu Twórcy, który w swoje
z
oczywistych
względów,
dostowarzyszenie
przedsięwzięć
znajdują
Kluczem do spółdzielczego sukcesu jest zgrany zespół, w którym wszyscy dobrze
Dzieło przelewa unikalne, indysię m.in. dwa festiwale muzyczne,
sowany do ich potrzeb. – Jesteśmy
wiedzą, po co razem pracują i potrafią się dogadywać w dobrych i złych chwilach.
widualne umiejętności i wiedzę.
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Zanim założysz spółdzielnię

atrakcje, m.in. nowy, dwutygodniowy program kolonii „Śladami
Słowian”, zapoznający uczestników
z zabytkami regionu. Chwała „Perunicy”!
Krzysztof Walczak
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WESELE SZTYGARA,

w naszym imieniu, bo wtedy ludzie szczerze powiedzą, co myślą.
Podsumowując, naprawdę
dużo można zrobić samemu. Nie
będą to badania ilościowe, bo na
takie nas nie będzie stać, ale jakościowe – preferencji, motywacji. Możemy pójść porozmawiać
do Biura Informacji Turystycznej.
Tych sposobów jest wiele, często kosztują tylko czas i wysiłek.
Warto je podjąć, bo najgorzej jest
rozpędzić całą machinę i zorientować się, że jesteśmy jedynymi
odbiorcami naszego produktu
czy usługi.

CZYLI OPOWIADAJMY HISTORIE
z Joanną Szymańską z firmy PANSA, zajmującej się
doradztwem dla przedsiębiorstw społecznych
rozmawia Michał Sobczyk

Czy w przypadku marketingu
miejsc należy się kierować zasadą „Wyróżnij się albo zgiń”, czy
dopuszczalne jest sięganie po
wątki podjęte już wcześniej przez
innych?

Podsumowując: projektując
ofertę turystyczną poszczególne
atrakcje powinniśmy podporządkować jakiejś wymyślonej wcześniej, spójnej opowieści, będącej
źródłem określonych emocji.

˭˭ Mówią, że wszystko już było – ale

˭˭Właśnie tak – najpierw historia,

˭˭ Nie polecam wymyślania czegoś

zawsze można spróbować opowiedzieć o tym inaczej. Zdecydowanie
warto się wyróżniać, ale jeszcze
bardziej warto pomyśleć, co będzie
wyróżniające z perspektywy klienta. To, co dla nas jest nudą dnia codziennego, dla przyjezdnego może
być niezwykłe i atrakcyjne. Dlatego
jeśli miałabym udzielać rad, jakie
elementy akcentować w naszej ofercie turystycznej, to brzmiałyby one:
po pierwsze, rozglądać się, po drugie – zastanowić się, do kogo chcemy
skierować nasz produkt.
Załóżmy, że prowadzimy agroturystykę i wydaje się nam, że telewizory z kablówką w każdym pokoju
to mus. Tymczasem istnieje spory
segment klientów, którzy będą bar-

a potem przyporządkowywanie do
niej elementów. Co więcej, powinniśmy umieć sobie wyobrazić, kto będzie zainteresowany tym, co proponujemy. Mamy więc jako pierwszy
element opowieść o naszej marce,
a z tyłu głowy naszego potencjalnego klienta jako personę: wiemy,
kim jest, co robi w wolnych chwilach, dlaczego wyjeżdża i z kim, co
będzie chciał robić, a czego absolutnie nie, jakie były jego najgorsze
i najlepsze wakacje… Dobrze nawet
nadać mu imię. Gdy przychodzi co
do czego i mamy jakiś pomysł na
element naszej oferty, takie wcześniejsze zdiagnozowanie jej odbiorcy pomaga go zaaprobować lub odrzucić. Sami sobie możemy zadać

˭˭ Ogólna zasada jest taka, że

Fot. Michał Gmitruk

zupełnie od zera: nasz produkt
powinien posiadać zakorzenienie
w lokalnej rzeczywistości. Dobry
przykład stanowi tutaj Bałtów,
gdzie ktoś kiedyś wykopał kości
dinozaurów, a teraz na tej podstawie opowiadana jest cała historia.
Kiedy rozmawiam z organizacjami
pozarządowymi czy spółdzielniami
socjalnymi zawsze mówię im, żeby
rozglądali się bardzo blisko siebie.
Często to, co mamy tuż pod nosem, wydaje nam się za małe, za
proste. Pamiętam, jak kiedyś w Borach Tucholskich pewna pani karmiła mnie chlebem, który dostał
nagrodę Złotej Perły. „Ale to nic
wielkiego, to tylko chleb” – komentowała. Tylko chleb? Pół Warszawy
marzy o pieczywie na zakwasie
i jest gotowe wydać mnóstwo pieniędzy, by dostać coś prawdziwego.
Trzeba patrzeć wokół siebie
i z różnych, nieraz drobnych elementów próbować konstruować
większą historię. W gruncie rzeczy
w przypadku marketingu miejsc
sprzedajemy nie tyle rzeczywistość,
ile pewną opowieść. A dobra opowieść to nie ta, w której zawrzemy
wszystkie znane nam szczegóły,
lecz taka, która będzie najbardziej
atrakcyjna dla słuchającego.

dzo szczęśliwi, że na wakacjach nie
mają telewizora, zasięgu telefonii
komórkowej, Internetu; wyjeżdżają
po to, by całkowicie się wyłączyć.
Zatem być może zamiast w 13 telewizorów lepiej zainwestować
w więcej zieleni za oknem. Zastanawiajmy się, co mamy, i próbujmy
to maksymalnie wyzyskać, cały
czas myśląc o kliencie. Szukajmy
dla siebie nisz, nie bądźmy tacy, jak
wszyscy. Często idzie fama, że jest
jakaś spółdzielnia, której się udało,
i natychmiast powstaje pięć robiących dokładnie to samo. Zwykle nie
jest to dobry pomysł.
Świetnym przykładem oryginalności jest pewna organizacja,
która wykorzystała w swojej opowieści starą kopalnię w pobliskim
lesie, do której nawet nie można
wejść. Natomiast nad nią mamy
cały konglomerat różnych atrakcji:
ścieżkę edukacyjną, eventy w rodzaju „wesela sztygara”, z możliwością spróbowania regionalnych
potraw i gwarą, zabawy dla dzieci
w szukanie skarbów. Dzięki kopalni,
w której istnienie trzeba uwierzyć
na słowo, jest sprzedawana cała
okolica i oferta dla bardzo różnych
grup. Trafia ona zarówno do ludzi,
którzy chcą się najeść i potańczyć,
do wycieczek szkolnych, jak i do
rodzin z dziećmi. Jeden temat, ale
różne opowieści, w których przeplata się wątek kopalni.

Jak zabrać się do projektowania
kompleksowego produktu turystycznego?

W jaki sposób docierać z naszą
ofertą do potencjalnie zainteresowanych osób?

pytanie: „Czy Karol by tego chciał,
czy by to kupił?”. Dlatego polecam
najpierw, zanim jeszcze zaczniemy
myśleć o tym, co i jak promować, zastanowić się, kogo będziemy chcieli
tym uwieść, dla jakiego typu klienta będziemy najbardziej atrakcyjni.
Jeśli będziemy dobrze wiedzieć, kim
jest nasz przyszły gość, to automatycznie będziemy wiedzieć, gdzie
się promować, by do niego dotrzeć.
Absolutnie polecam „zmarnować”
dużo, dużo czasu na zastanowienie
się „dla kogo?”. Tymczasem częstym błędem jest zaczynianie od
tego, jaka ulotka, jaki folder – a to
oczywiście powinno być na samym
końcu.
Czy zwykła, skromna spółdzielnia socjalna jest zdana wyłącznie
na własną intuicję i „ćwiczenia
z wyobraźni”, czy też jakieś formy badania potrzeb leżą w jej
zasięgu?

˭˭Jestem zwolenniczką teorii, że na-

prawdę dużo można zrobić samemu
i często mi się to sprawdzało podczas pracy z organizacjami pozarządowymi i spółdzielniami. Bardzo
dużo informacji jest dostępnych np.
dzięki temu, że istnieją regionalne
organizacje turystyczne, które robią
badania. Widziałam takie opracowanie dla woj. warmińsko-mazurskiego, było niebywale profesjonalne – segmentacja klientów, osobna
analiza klientów zagranicznych
i polskich itd. Genialny dokument,
dostępny za darmo, do ściągnięcia z internetu. Dlatego zanim zaczniemy się martwić, że nie mamy
pieniędzy na zatrudnienie armii
ankieterów, szukajmy tego, co już
jest, np. danych GUS.
Bardzo dużo badań jest robionych
na poziomie województwa – o ruchu turystycznym, o regionalnych
atrakcjach itd. Marketing miejsc
stał się modny, więc instytucje

publiczne zaczęły sporządzać rozmaite opracowania, choćby na potrzeby strategii promocji miasta czy
regionu; można tam znaleźć wiele
ciekawych danych. Po drugie, dużym i łatwym miejscem do badania
potrzeb jest Internet. Tam możemy
poszukać informacji m.in. na forach, blogach czy grupach dyskusyjnych. Tak więc wykorzystujmy,
po pierwsze, wtórne, już istniejące
źródła. A do tego zbierajmy własne
dane w prosty sposób: rozglądajmy
się, podsłuchujmy, rozmawiajmy
z ludźmi, wypytujmy.
Kiedy już będziemy mieli jakieś
własne wyobrażenie, wejdźmy
w rolę niedowiarka i zastanówmy
się, czy przypadkiem nie zaprojektowaliśmy produktu, który jest atrakcyjny tylko dla nas. Warto pytać nie
własnych znajomych – bo oni często,
chcąc być mili, nie mówią nam całej
prawdy – a znajomych znajomych.
A najlepiej w ogóle, by ktoś pytał

powinniśmy się promować tam,
gdzie jest nasz klient. czyli zastanowić się, co naszego klienta
interesuje, co czyta, jakie strony
internetowe ogląda itd. By było
taniej, możemy próbować wchodzić w tzw. sojusze z markami,
Jeśli nasz klient jest, dajmy na to,
zapalonym rowerzystą, to możemy próbować dotrzeć doń nawet
bezkosztowo, bo można się dogadać z administratorem portalu
dla miłośników wycieczek rowerowych. Dzięki temu bardzo sensownie wybrane grono dowie się,
że warto do nas przyjechać. Nie
jest zwykle dobrym pomysłem
promować się „ogólnie”, ponieważ wtedy docieramy do mnóstwa ludzi, którzy kompletnie nie
są zainteresowani tym, co mamy
do zaoferowania.
Druga moja rada, też bardzo
ogólna: opowiadajmy historie.
O smakach, zapachach, krajobrazach, ludziach. Żeby klient
mógł sobie wyobrazić miejsce, do
którego go zapraszamy. Usługi są
o tyle trudne do sprzedania, że
nabywca kupuje kota w worku –
płaci niezupełnie wiedząc, co
dostanie. Ułatwmy mu decyzję
i opowiedzmy, czego doświadczy, wskażmy, co musi zobaczyć,
czego posmakować. Sprzedając
usługi tak naprawdę sprzedajemy
doświadczenie i to doświadczenie powinniśmy zaprojektować
w drobnych detalach, od momentu pierwszego kontaktu klienta
z nami aż do chwili, gdy będzie
mógł nas pochwalić albo się na
coś poskarżyć.
To też jest niezwykle ważne.
Klient, który jest niezadowolony,
a nie skarży się nam, poskarży się
całemu gronu ludzi, więc warto
dać sobie szansę, by go udobruchać.. Chodzi o to, że nasza praca
nie kończy się w momencie, kiedy dana osoba kupi nasz produkt
czy usługę. Powinniśmy włożyć
jeszcze dużo wysiłku, by spełnić
daną mu obietnicę. A jeśli nam
się nie uda, musi istnieć sposób,
by mógł nam o tym powiedzieć.
Klienci mogą być źródłem pomysłów, innowacji i ulepszeń naszych usług, na które sami nigdy
byśmy nie wpadli. Nie bójmy się
więc niezadowolonych klientów.
Dziękuję za rozmowę.
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NA SŁONECZNYM,
PROSPOŁECZNYM SZLAKU

NA SZE TR A DYCJE

Model wypoczynku łączący społeczną odpowiedzialność ze świadomością
ekologiczną nie jest wymysłem ostatnich lat. Międzywojenna
działalność Robotniczego Towarzystwa Turystycznego trwała krótko,
ale i dziś – a nawet zwłaszcza dziś – może dostarczać inspiracji.
Idea zorganizowanej i uspołecznionej turystyki robotniczej powstała
w Polsce na gruncie procesów uprzemysłowienia i urbanizacji. Warunki
życia w mieście sprawiały, że opuszczenie go chociaż na krótki czas było
nie tyle rozrywką, ile podstawową
potrzebą higieniczną i zdrowotną.
Tym bardziej palącą, że wielu spośród robotników urodziło się i wychowało w świecie pozamiejskim.
Samoorganizację pracowników
na rzecz wspólnego wypoczynku
postulowano jeszcze przed wybuchem I wojny światowej, lecz
ucieleśnienie tej idei przypada na
czas po odzyskaniu niepodległości.
Początkowo można mówić o całym
archipelagu inicjatyw, takich jak
wydziały turystyczne działające
w Warszawie i Katowicach przy
robotniczych klubach i związkach
sportowych, ale też o osobach, które animowały rozwój ruchu: Jerzym
Michałowiczu, Robercie Froehlichu,
Edwardzie Hryniewiczu.
Idee i doświadczenia organizacyjne doprowadziły do zawiązania się
w roku 1934 Robotniczego Towarzystwa Turystycznego, które formułowało następujące cele działalności:
a) szerzenie zamiłowania do przyrody,
szerzenie wiadomości przyrodniczych
oraz badanie życia i obyczajów ludowych; b) współdziałanie i praca nad
ochroną przyrody; c) podniesienie tężyzny duchowej i fizycznej młodzieży
robotniczej przez uprawianie wędrówek, wychowanie fizyczne i sport; d)
udostępnianie poznawania nowoczesnej kultury i cywilizacji, rozwoju techniki, nowoczesnych miast, budownictwa i instytucji. Tak zarysowany
program łączył zatem wypoczynek
z wrażliwością ekologiczną oraz ideałami pracowniczego współdziałania i samokształcenia, wydaje się
więc – również z dzisiejszej perspektywy – bardzo nowoczesny.
Najprężniejsze ośrodki RTT
działały w Warszawie i w woj. śląskim, zaś liczba członków w 1937 r.
osiągnęła półtora tysiąca. Współpracowało ono przy tym z Polskim
Towarzystwem Turystycznym oraz
Polskim Towarzystwem Krajoznawczym, zaś przy współdziałaniu z innymi organizacjami robotniczymi
i ludowymi doprowadziło do utwo-

rzenia Spółdzielni Turystyczno-Wypoczynkowej „Gromada”.
Działalność Towarzystwa była
bardzo zróżnicowana. Zdarzało się,
że celem jednodniowych wycieczek
były zakłady pracy, instytucje kulturalne i siedziby zaprzyjaźnionych
inicjatyw. Przedsięwzięciom tego
typu towarzyszyły jednak dłuższe
pobyty wypoczynkowe na terenie
całej ówczesnej Rzeczpospolitej –
od Poznania do Zaleszczyk i od Gdyni do Zakopanego. Organizowano
rajdy rowerowe, wyprawy piesze,
ale też zbiorowe przejazdy specjalnie wynajmowanymi „pociągami
popularnymi”, przewożącymi jednorazowo nawet ponad tysiąc osób.
Członkowie RTT mieszkali na
wczasach w domach wypoczynko-

wych należących do organizacji bądź
w wynajmowanych domach wczasowych lub schroniskach. Wraz z rozwojem Towarzystwa stawały się one
nie tylko miejscami odpoczynku, ale
też pracy samokształceniowej, bardzo zresztą wielokierunkowej, bo
obejmującej m.in. formację ideową,
kursy fotografii turystycznej, naukę
geologii i… zarządzania ośrodkami
wypoczynkowymi.
Choć w uzasadnionych przypadkach uczestnicy przedsięwzięć
RTT nie cofali się przed krytyką,
to organizacja cieszyła się dużym
uznaniem. Anonse o wczasach i wycieczkach pojawiały się m.in. na
łamach „Robotnika”, czyli organu
prasowego Polskiej Partii Socjalistycznej. W ostatnich latach przed-

wojennych Towarzystwu udało się
stworzyć własny kwartalnik, „Na
słoneczne szlaki” – pismo bogato
ilustrowane, wypełnione tekstami
krajoznawczymi, popularnonaukowymi, reportażami podróżniczymi.
Edycję pisma oraz działalność ruchu przerwał wybuch II wojny światowej. Po jej zakończeniu zorganizowany wypoczynek pracowniczy
nie powrócił już do metod oddolnej
samoorganizacji. Robotnicze Towarzystwo Turystyczne podzieliło zatem w PRL los przedwojennej
spółdzielczości.
Michał Wójtowski
(na podstawie: H. Laskiewicz, Robotnicze Towarzystwo Turystyczne
(1934–1939))
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6 WYBRANYCH ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA
SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH PROWADZĄCYCH
DZIAŁALNOŚĆ W OBSZARZE TURYSTYKI
O źródłach finansowania spółdzielni socjalnych
można przeczytać wiele. W tym artykule
znajdziesz aktualne informacje przygotowane
pod kątem spółdzielni socjalnych prowadzących
działalność w obszarze turystyki. Jakie źródła
finansowania warto rozważyć w ich przypadku?
Po pierwsze, dotacje
dostępne dla wszystkich
spółdzielni socjalnych
Ten katalog jest Ci zapewne dobrze
znany. Przypomnę, że chodzi o:
˺˺ Fundusz Pracy – dotacje udzielane przez urzędy pracy założycielom spółdzielni socjalnej lub
osobom, które przystępują do
spółdzielni (często występuje
problem z dostępnością środków oraz ich zabezpieczeniem,
zwłaszcza jeśli urząd postawi wymóg dwóch poręczycieli o określonych dochodach). Maksymalna kwota dotacji w pierwszym
przypadku to czterokrotność
przeciętnego wynagrodzenia (na
1 września 2015 r. to 15 419,52 zł),
w drugim przypadku to trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia (11 564,64 zł). Z przyznania
dotacji wynika obowiązek rocznego członkostwa w spółdzielni;
˺˺ Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych –
problemy podobne, jak w przypadku dotacji z Funduszu Pracy,
maksymalna wysokość środków
to piętnastokrotność przeciętnego wynagrodzenia (na 1 września
2015 – 57 823,2 zł). Z przyznania
dotacji wynika obowiązek członkostwa przez dwa lata;
˺˺ dotacje unijne.
Skupimy się teraz przez chwilę na
funduszach europejskich. Dotacje
ze środków unijnych wypłacane
będą przez tzw. Ośrodki Wsparcia
Ekonomii Społecznej, czyli podmioty, które przeszły proces akredytacji i uzyskały ów status w drodze
decyzji Ministra Pracy i Polityki
Społecznej. Możliwa, zwłaszcza
po wprowadzeniu odpowiednich
zmian w ustawie o promocji zatrudnienia, jest również ścieżka, na
której OWES-y przygotowują grupę
potencjalnych założycieli, a dotacja
udzielana jest ze środków Funduszu
Pracy.

Oprócz przejścia procesu akredytacji i uzyskania statusu OWES
warunkiem udzielania dotacji przez
takie podmioty jest zdobycie środków na wsparcie ekonomii społecznej w ramach regionalnych programów operacyjnych. Pełną listę
planowanych terminów konkursów
w poszczególnych województwach
znajdziesz tutaj: https://spoldzielniasocjalnawpraktyce.pl/6-pytan-o-dotacje-dla-spoldzielni-socjalnych-ze-srodkow-unijnych/.
W większości przypadków wspomniane pieniądze będą dostępne
dla aktualnych i przyszłych spółdzielców w I kwartale 2016 r. (najpierw wybrany będzie OWES, a dopiero następnie wystartują projekty,
w ramach których będą dostępne
środki dla spółdzielni).

Po drugie, preferencyjne
pożyczki

Być może znasz Fundusz ES – pilotażowy program, w którym udzielane były preferencyjne pożyczki
dla przedsiębiorstw społecznych,
w tym spółdzielni socjalnych. Projekt ten skończył się we wrześniu
2015 r., ale można się spodziewać
jego kontynuacji (środki na ten cel
są zaplanowane w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój).
Zaletami preferencyjnych pożyczek są możliwość rozwoju (np.
poprzez inwestycje w sprzęt) bez
poszerzania składu osobowego
spółdzielni oraz niskie koszty oprocentowania (często poniżej 1%).

Po trzecie, dotacje na
działania w zakresie
pożytku publicznego
dotyczące turystyki
Musimy pamiętać, że spółdzielnia
socjalna może występować w otwartych konkursach ofert i ubiegać
się o ośrodki na działania w zakresie pożytku publicznego z budżetu
jednostek samorządu terytorialne-

go. Jedną ze sfer działań w ramach
pożytku publicznego jest turystyka
i krajoznawstwo.
W praktyce najczęściej wygląda
to tak, że gmina ogłasza konkurs,
w którym mogą startować m.in.
spółdzielnie socjalne (istnieje
również możliwość wystąpienia
z inicjatywą realizacji konkretnego przedsięwzięcia). Zwykle można w ten sposób pozyskać od kilku
do kilkunastu tysięcy złotych na
działania na rzecz otoczenia spółdzielni.
W przykładowym konkursie
z tego obszaru można było dostać
środki m.in. na:
˺˺ tworzenie i utrzymanie szlaków
turystycznych (pieszych, rowerowych, kulturowych itp.) na terenie gminy,
˺˺ szkolenie i doskonalenie kadry
działającej na rzecz rozwoju turystyki,
˺˺ upowszechnianie i organizację
imprez turystycznych, krajoznawczych i rekreacyjnych, promujących walory turystyczne
gminy,
˺˺ rozwój produktów turystycznych
mających wpływ na podniesienie
i wzbogacenie atrakcyjności turystycznej miasta.
Poza tym na działania w zakresie
pożytku publicznego mamy też do
dyspozycji inne źródła finansowania. Do najbardziej popularnych
należą:
˺˺ Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO) – do działań w zakresie turystyki bezpośrednio
odnosi się Priorytet 2. Aktywne
społeczeństwo, w tym zwłaszcza
Kierunek 5. Wspieranie aktywnych
form integracji społecznej (działania nakierowane m.in. na rozwój
dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży, rozwój poprzez aktywność fizyczną
i sport, turystykę społeczną i kulturową oraz krajoznawstwo);
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Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014–2020 (ASOS) –
do działań w zakresie turystyki
odnosi się bezpośrednio:
• P riorytet I. Edukacja osób starszych, w tym zwłaszcza Kierunek 1. Zajęcia edukacyjne z zakresu różnych dziedzin (m.in.
zdrowie, w tym profilaktyka
zdrowotna, sport, turystyka,
edukacja),
• P riorytet II. Aktywność społeczna promująca integrację
wewnątrz – i międzypokoleniową, w tym zwłaszcza Kierunek 2.
Aktywność fizyczna osób starszych, aktywność turystyczno-rekreacyjna osób starszych,
• P riorytet IV. Usługi społeczne
dla osób starszych (usługi zewnętrzne), w tym zwłaszcza Kierunek 4. Rozszerzanie dostępności do usług społecznych (m.in.
sportowych i turystycznych).
Warto pamiętać, że ogłoszenie
naboru w Priorytecie 2 FIO jest planowane na grudzień 2015 r.
Przypominam też, że tego rodzaju dotacje nie mogą być przeznaczone na rozwój działalności gospodarczej spółdzielni.
˺˺

Po czwarte, dotacje na
działania w zakresie turystyki, dostępne dla wszystkich przedsiębiorców
w ramach regionalnych
programów operacyjnych
Duża część działań związanych
z turystyką realizowana będzie
w programach regionalnych, w ramach których planowane jest m.in.
wsparcie konkurencyjności MŚP,
wzmocnienie wizerunku regionów,
wsparcie tworzenia i promocji nowych produktów turystycznych,
wykorzystanie walorów krajobrazowych, remont i modernizacja
obiektów kultury na cele turystyki,
rozwój i utrzymanie szlaków turystycznych, agroturystyka, adaptacja obiektów kultury oraz obiektów
poprzemysłowych na cele turystyki.
Zasady i terminy naborów należy
sprawdzić w regionalnym programie operacyjnym właściwym dla
danego województwa.

Po piąte, specjalne dotacje
dla obszarów wiejskich

Spółdzielnia socjalna prowadząca działalność na obszarach wiejskich powinna poszukać możli-

wości współpracy z tzw. Lokalną
Grupą Działania. W najbliższych
miesiącach będą budowane Lokalne Strategie Rozwoju. Na działania przewidziane w strategiach
będą przeznaczone środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). Wśród priorytetów
tego programu znajdują się m.in.
zwiększanie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na
obszarach wiejskich.
Chociaż w tej chwili nie ma jeszcze ostatecznych ustaleń, co dokładnie będzie można sfinansować
w ramach PROW, prawdopodobnie
jednak dostępne będą:
˺˺ dotacje na miejsca pracy na obszarach wiejskich, przypuszczalnie również dla mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw,
w tym spółdzielni socjalnych
(w poprzedniej perspektywie
środków unijnych wymagany był
wkład własny w wysokości 50%
kosztów netto przedsięwzięcia,
a maksymalna kwota wsparcia
na jedno miejsce pracy wynosiła
100 tys. zł, przy czym ze wsparcia wykluczone były m.in. osoby/
podmioty, które skorzystały ze
środków na rozwój przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ciągu
ostatnich 2 lat);
˺˺ dotacje na tzw. mikroprojekty.
Możliwy przedmiot dofinansowania będzie zależeć od założeń
Lokalnej Strategii Rozwoju (warto więc w ramach konsultacji włączyć się w jej tworzenie) oraz rozporządzenia, które doprecyzuje
zakres przedsięwzięć; prawdopodobnie możliwe będzie uzyskanie środków również na działania
w sferze turystyki. Mikroprojekty zastąpią tzw. małe projekty
z perspektywy 2007–2013, istotną
zmianą będzie to, że ich udzielaniem i rozliczaniem zajmą się
Lokalne Grupy Działania.

Po szóste, crowdfunding

Crowdfunding, czyli finansowanie
społecznościowe, to ciekawy sposób na zbieranie środków za pośrednictwem Internetu, od wielu osób
i na określony cel. Kluczowe jest
tu zainteresowanie swoim pomysłem szerokiego grona. W zamian
za wsparcie fundujący otrzymują
świadczenia zwrotne (np. koszulki z logotypem przedsięwzięcia,
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B U D OWA NI E
DE MOKRACJI
W SPÓŁDZIELNIACH

dostęp do zamkniętej grupy na
Facebooku, przy czym z reguły
świadczenia zwrotne zdefiniowane są zależnie od wpłaconej kwoty)
wynikające z danego projektu.
W praktyce wygląda to tak, że rejestrujesz się na jednej z platform
crowdfundingowych, opisujesz
swój pomysł, cele i świadczenia
zwrotne, a następnie promujesz
swój projekt i zachęcasz do wspierania. Pamiętaj:
˺˺ im szybciej zaczniesz budzić zainteresowanie, tym lepiej,
˺˺ im większą społeczność zgromadzisz, tym lepiej.
Dlatego kampania crowdfundingowa musi być skrupulatnie zaplanowana. Nie ulega wątpliwości,
że pozyskiwanie środków w ten
sposób wymaga wysiłku, pomysłowości i umiejętności budowania społeczności wokół własnego
przedsięwzięcia.
Czy to zadziała w przypadku
spółdzielni socjalnej? Oczywiście,
trudno jednoznacznie odpowiedzieć na tak postawione pytanie.
Ważne, że są już pozytywne doświadczenia w tym zakresie. Kilka
tygodni temu Spółdzielnia Socjalna
„Dobra Kawiarnia” pozyskała w ten
sposób 20 tys. zł na dokończenie
remontu swego lokalu (zob. http://
polakpotrafi.pl/projekt/dobra-kawiarnia).
Publikacja bezpłatna

ISBN
druk 978-83-64496-10-3
pdf 978-83-64496-11-0
epub 978-83-64496-12-7
mobi 978-83-64496-13-4

Publikacja bezpłatna

ISBN
druk 978-83-64496-06-6
pdf 978-83-64496-07-3
epub 978-83-64496-08-0
mobi 978-83-64496-09-7

Podsumowanie

Szukając optymalnego źródła finansowania, warto wziąć pod uwagę co
najmniej:
˺˺ nasz cel (np. czy chcemy rozwijać działalność gospodarczą, czy
też zrobić coś w ramach pożytku
publicznego);
˺˺ czy dysponujemy wkładem własnym (wymaga tego PROW – wkład
finansowy, FIO oraz ASOS – wkład
finansowy lub rzeczowy);
˺˺ czy chcemy przyjąć i zatrudnić
nową osobę (wymagają tego dotacje typowe dla spółdzielni socjalnej – z Funduszu Pracy, PFRON
i środków unijnych).
Pamiętaj też, że pozyskiwanie
środków zewnętrznych zawsze wymaga czasu i poświęcenia zasobów
spółdzielni. Dlatego też, zanim zaczniesz pisać wnioski, ustal w spółdzielni priorytety i cele strategiczne,
a dopiero potem sięgaj po konkretne
środki niezbędne do realizacji Twoich zamierzeń.
Waldemar Żbik

Biblioteka Spółdzielczości Socjalnej
tom 4
Publikacja bezpłatna

Szymon Surmacz

ISBN
druk 978-83-937886-2-0
pdf 978-83-937886-3-7
epub 978-83-937886-5-1
mobi 978-83-937886-4-4

MA RK ET I N G
WA RTO Ś CI
w poszukiwaniu klientów
spółdzielni socjalnej

Biblioteka Spółdzielczości Socjalnej
tom 5

Publikacja bezpłatna
Zbigniew Modrzewski

ISBNPO RA D N I K D LA
drukP 978-83-937517-5-4
RZYS Z ŁYCH
pdf 978-83-937517-6-1
PÓ Ł DZ I ELCÓW
epubS 978-83-937517-7-8
mobi 978-83-937517-8-5
Biblioteka Spółdzielczości Socjalnej
tom 6

Publikacja bezpłatna

Szymon Surmacz

ISBN
druk
pdf
epub
mobi

M Ą D RO ŚĆ
Z ESPO Ł U

978-83-64496-14-1
978-83-64496-15-8
978-83-64496-16-5
978-83-64496-17-2

narzędzia do uwalniania grupowego
potencjału spółdzielni socjalnej

Biblioteka Spółdzielczości Socjalnej
tom 7

Kamil Krzysztof Zieliński

13 SPOSOBÓW NA ROZPOCZĘCIE
DZIAŁAL NOŚCI GOSPODARCZEJ
…czyli nigdy nie zawadzi,
jak głupi mądremu doradzi!

Biblioteka Spółdzielczości Socjalnej
tom 8

Publikacje wydane w ramach projektu pt . „Spółdzielnia nie jest
tylko przedsiębiorstwem. Wsparcie doradczo-szkoleniowe dla kadr
spółdzielni socjalnych w Polsce” realizowanego przez Ogólnopolski
Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych ze środków Funduszu
Inicjatyw Obywatelskich. Publikacje bezpłatne
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Członkostwo w spółdzielni socjalnej
a status bezrobotnego

Pięć pożytków z prawdziwej demokracji
P

rzez demokrację spółdzielczą/ „co dwie głowy, to nie jedna”. Destowarzyszeniową rozumiem
cyzje podejmowane w niewielkim
ugruntowaną praktykę funkcjono- gronie siłą rzeczy opierają się na
wania firmy społecznej o charakte- węższym oglądzie sytuacji niż te
rze członkowskim, w ramach której
wypracowane w toku dyskusji osób
większość członków spontanicznie, o różnych specjalizacjach, doświadbezpośrednio i aktywnie uczestni- czeniach życiowych etc. W tym
czy w rozwiązywaniu problemów
drugim przypadku m.in. znacznie
i podejmowaniu decyzji, ale także we
spada ryzyko przeoczenia jakiegoś
wprowadzaniu ich w życie. Doświad- całego, specjalistycznego wymiaczenia z całego świata pokazują,
ru sprawy (technicznego, prawneże budowanie tego rodzaju kultu- go, marketingowego itp.). Dlatego
ry przekłada się na sprawniejsze
warto tworzyć zespoły zadaniowe,
funkcjonowanie przedsiębiorstw.
a szczególnie istotne kwestie omaDzieje się tak z co najmniej pięciu
wiać na forum całej grupy, metodą
Uwaga!
powodów:
„szukania dziury w całym”. DoNowatosie
Więcej demokracji
więkuczy, że w większości
dzibaświadczenie
Muzeum
znajduje
się
sze zaangażowanie w pracę
przypadków ostatecznie
przyjęte
na I piętrze Domu
podjestOr
i lepsza jej jakość. Poczucie
rozwiązanie
wówczas
istotnie
łami,
Wmiejsce
arszaw
wpływu na swoje
pracy
a, ul.ulepszone
Jasna w1stosunku do pierwot(wewnętrzną organizację, podział
nej propozycji.
wypracowanych środków itd.) oraz
Więcej demokracji to większy szacunek dla podjętych
zrozumienie wypływających z tego
zobowiązań przeważnie motywuje
postanowień. Autokratyczna
do wytężonych wysiłków oraz sta- formuła zarządzania zwiększa ryranniejszego i bardziej refleksyj- zyko jawnego bądź skrytego konnego podejścia do wykonywanych
testowania nawet racjonalnych dezadań. I na odwrót – „z niewolnika
cyzji. Kiedy podejmowane są one na
nie ma pracownika”.
drodze wiążącego głosowania lub
Więcej demokracji to więcej
choćby tylko po zaciągnięciu opinii
dobrych pomysłów. Prak- ogółu członków – trudniej jest podtyka działania spółdzielni/
ważyć ich mandat, przed samym
stowarzyszenia, w ramach której
sobą oraz na forum grupy. Nawet
inicjatywa członków jest promo- jeśli przyjęte rozwiązanie odbiewana i premiowana, tworzy sprzy- ga od naszej opinii czy oczekiwań,
jające warunki dla innowacji czy
wypracowane zostało przecież przy
wniosków racjonalizatorskich. Na
naszym współudziale.
niektóre pomysły ma szanse wpaść
Więcej demokracji to większa
tylko jeden z członków, gdyż np. tylwymienność funkcji, w tym
ko on jest w stanie skojarzyć dany
koordynacyjnych i kierowniczych. Kultura współodpowieproblem ze znaną sobie osobą, która
może być pomocna w jego rozwią- dzialności i współdecydowania
oraz towarzysząca jej praktyka
zaniu. Warto zatem, by nieustanne
zmniejszają ryzyko wytworzenia
myślenie o dobru przedsiębiorstwa
było udziałem całego zespołu.
się sztywnego podziału na liderów
Więcej demokracji to lepsza
i bierną większość oraz wąskiej
jakość podejmowanych de- specjalizacji w ramach wypełnianych na co dzień obowiązków.
cyzji. Od dawna wiadomo, że
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Wszechstronność i samodzielność
pracowników poszerza pole manewru podczas bieżącego podziału zadań, dzięki czemu stowarzyszenie/
spółdzielnia jest w stanie sprawnie
funkcjonować także np. w sezonie
urlopowym, a jednocześnie w większym stopniu dostosowywać grafik do indywidualnych ograniczeń
i preferencji. Z kolei w obliczu zmian
personalnych – a prędzej czy później mają one miejsce w zdecydowanej większości przedsiębiorstw
społecznych – wspomniane cechy
mogą wręcz przesądzić o przetrwaniu inicjatywy. Bo choć mówi się,
że „nie ma ludzi niezastąpionych”,
w praktyce wiele podmiotów ekonomii społecznej staje się w pełni
zależnych od unikalnej wiedzy
czy umiejętności jednej bądź kilku
osób, np. odpowiedzialnych za księgowość. Prawdziwa kooperatywa –
taka, w której każdy jest po trosze
prezesem, dyrektorem finansowym
itd. – łatwiej przetrwa choćby przejście na emeryturę wieloletniego
członka zarządu, gdyż w międzyczasie inne osoby dojrzeją do pełnienia tej funkcji.
Rzecz jasna zalety demokracji
nie ograniczają się do usprawniania funkcjonowania spółdzielni/
stowarzyszenia. Wzrost poczucia
własnej wartości oraz kwalifikacji
członków – będący przecież jednym
z głównych celów ekonomii społecznej! – jest wystarczającym powodem, by poświęcić nieco wysiłku
na demokratyzację naszej firmy.
Michał Sobczyk
Tekst bazuje na fragmencie poradnika poświęconego budowaniu kultury demokratycznej w spółdzielniach socjalnych. Więcej na temat
publikacji – w kolejnym numerze
„JAK-a”.

Z Twoim 1% raczej

ZAREKLAMUJ SIĘ
QR code generated on http://qrcode.littleidiot.be

W „NOWYM OBYWATELU”

TRAFIAMY DOKŁADNIE TAM,
GDZIE TY CELUJESZ.
SZCZEGÓŁY OFERTY NA STRONIE:
HTTP://NOWYOBYWATEL.PL/REKLAMA

Młodości, dodaj nam
skrzydeł! Zobacz relację z warsztatu „Młodości

Kwestia statusu osoby bezrobotnej przy jednoczesnym członkostwie w spółdzielni socjalnej prowokuje wiele pytań i wątpliwości.
Aby je wyjaśnić, trzeba wziąć pod
uwagę kilka czynników ważących
na tym, czy spółdzielca może mieć
status bezrobotnego, m.in. pełnienie funkcji w spółdzielni socjalnej, faktyczne wykonywanie
działalności przez spółdzielnię
socjalną oraz spełnianie przesłanek określonych w art. 2 ust. 1 pkt
2 ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy.
W orzecznictwie sądów administracyjnych oraz praktyce
organów zatrudnienia i organów
odwoławczych najczęściej spotyka się stanowisko, że członek
spółdzielni, zobowiązany do
kierowania działalnością tej spółdzielni oraz reprezentowania jej
na zewnątrz, nie jest osobą zdolną
i gotową do podjęcia zatrudnienia
w pełnym wymiarze czasu pracy.
Z treści przywołanego wyżej artykułu wynika bowiem, że bezrobotnym jest osoba niezatrudniona i niewykonująca innej pracy
zarobkowej, zdolna i gotowa do

podjęcia zatrudnienia w pełnym
wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub
w danej służbie albo innej pracy
zarobkowej, zarejestrowana we
właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego
powiatowym urzędzie pracy oraz
poszukująca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Należy jednak pamiętać, że podstawowym
elementem definicji bezrobotnego jest gotowość do podjęcia
zatrudnienia, a tym samym jego
dyspozycyjność, rozumiana nie
jako generalna możliwość wykonywania pracy, ale konkretna
i faktyczna możliwość wykonywania pracy w pełnym wymiarze,
określonym przepisami Kodeksu
pracy (w przypadku umowy o
pracę albo spółdzielczej umowy
o pracę). Wynika stąd, że spełnianie wyżej wymienionych
warunków jest niezbędne dla
zachowania statusu bezrobotnego. Brak gotowości do podjęcia
pracy uzasadnia się tym, że pełnienie funkcji (nawet nieodpłatne) członka zarządu spółdzielni
socjalnej, który uprawniony jest

do składania oświadczeń woli w
jej imieniu, a także kierowania jej
działalnością i reprezentowania
na zewnątrz, wyklucza zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy.
Innymi słowy, w rozumieniu
organów zatrudnienia i sądów
nie jest możliwe łączenie funkcji członka zarządu spółdzielni
socjalnej z potencjalnym zatrudnieniem w pełnym wymiarze,
ponieważ pełnienie owej funkcji
może wiązać się z obowiązkami
(określonymi w statucie spółdzielni socjalnej oraz w ustawie Prawo spółdzielcze), które
ograniczają gotowość do podjęcia pracy w pełnym wymiarze.
I to właśnie, a więc określone w
statucie obowiązki związane z
reprezentowaniem spółdzielni,
może decydować o pozbawianiu
członków zarządów statusu bezrobotnego.
W orzecznictwie sądów przyjmuje się również, że pojęcie „gotowość do podjęcia zatrudnienia
albo innej pracy zarobkowej”
oznacza sytuację, gdy określona
osoba nie tylko wyraża wolę (za-

miar) i chęć wykonywania pracy,
ale jednocześnie ma obiektywne
możliwości świadczenia tej pracy. Oznacza to, że nie występują
żadne przeszkody po stronie tej
osoby, aby świadczyć pracę (por.
wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dn. 29 czerwca 2011
r. o sygn. akt I OSK 338/11), a więc
także nie wykonuje ona żadnych
zajęć, które uniemożliwiłyby
świadczenie pracy w pełnym wymiarze.
Spotyka się jednak nieco odmienny pogląd, zgodnie z którym
gotowości do podjęcia zatrudnienia nie należy utożsamiać z brakiem jakiegokolwiek zajęcia lub
całkowitym zakazem podejmowania przez osobę bezrobotną
innego zajęcia, lecz z brakiem takiej działalności lub obowiązków,
które kolidowałyby z realną możliwością podjęcia zatrudnienia
(por. wyrok Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego we Wrocławiu
z dn. 8 czerwca 2011 r. o sygn. akt
IV SA/Wr 176/11).
W spotykanej w orzecznictwie
sądów opinii organów zatrudnienia spółdzielnia socjalna jest

podmiotem gospodarczym, który
łączy w sobie cechy przedsiębiorstwa i organizacji pozarządowej,
a jej głównym celem jest zapewnienie pracy swoim członkom.
Niemniej jednak spółdzielnia,
działając na wolnym rynku,
musi dostosować się do obowiązujących regulacji prawnych, w
tym do przepisów ustawy z dn.
15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, szczególnie w
zakresie funkcji i zadań organów
zarządzających. Obowiązki nałożone przez tę ustawę na członków
zarządu powodują, że nie można
uznać strony za osobę zdolną i
gotową do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu
pracy nawet przy założeniu, że
wykonuje ona swoje zadania w
charakterze wolontariusza (na
podstawie: wyrok z dn. 21 maja
2015 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach,
sygn. akt IV SA/Gl 895/14; wyrok z
dn. 27 stycznia 2015 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
we Wrocławiu, sygn. akt IV SA/
Wr 786/14).
Barbara Godlewska-Bujok

SKORZYSTAJ Z BEZPŁATNEJ POMOCY PRAWNIKA!
SPÓŁDZIELCZE BIURO INTERWENCYJNE:
OZRSS.PL/SBI
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NASZA SPÓŁDZIELCZA
ORGANIZACJA
Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych
funkcjonuje od 2007 r. Został powołany przez spółdzielców z całej Polski, zgodnie z prawem spółdzielczym.

OZRSS zrzesza
spółdzielnie socjalne,
mając na celu:
wspieranie rozwoju i wzmacnianie sektora spółdzielczości socjalnej w kraju
˺˺ rzecznictwo i reprezentowanie
interesów zrzeszonych spółdzielni wobec administracji państwowej i samorządowej
˺˺ inicjowanie i rozwijanie kooperacji między spółdzielniami, w tym
wymianę doświadczeń.
˺˺

Przynależność do Ogólnopolskiego
Związku Rewizyjnego Spółdzielni
Socjalnych jest dobrowolna. Jednak
trzeba pamiętać, że osobno wiele
nie zdziałamy!

Co oferuje Związek:
doradztwo i szkolenia
Od 2012 r. istnieje Spółdzielcze
Biuro Interwencyjne udzielające
porad spółdzielniom z całego kraju. Pytania można zgłaszać przez
formularz on-line na stronie: www.
ozrss.pl (należy kliknąć w baner: SBI
Spółdzielcze Biuro Interwencyjne).
Porad i informacji udziela prawniczka: dr Barbara Godlewska-Bujok, współautorka komentarza do
ustawy o spółdzielniach socjalnych.
Odpowiedzi udzielane są w ciągu
siedmiu dni.
Ponadto Związek regularnie organizuje szkolenia dla spółdzielców
i pracowników spółdzielni. Zdoby-

WYDAWCA
Ogólnopolski Związek
Rewizyjny Spółdzielni
Socjalnych
ul. Jasna 1, 00–013 Warszawa
biuro@ozrss.pl
www.ozrss.pl

wa środki publiczne na działalność
szkoleniową, dzięki czemu spółdzielnie członkowskie mogą mieć
refundowaną znaczną część kosztów uczestnictwa.

przyjazna lustracja
Raz na trzy lata każda spółdzielnia
socjalna musi obowiązkowo poddać
się procesowi lustracji w zakresie:
˺˺ legalności – zgodności działań
z przepisami prawa, statutem itd.
˺˺ gospodarności – celowego dysponowania środkami na zasadach
rachunku ekonomicznego przy
zapewnieniu korzyści członkom
spółdzielni
˺˺ rzetelności – dokumentowania
czynności zgodnie ze stanem
rzeczywistym.
Lustracja to nie kontrola, ale
przyjazna pomoc, która pozwala
wykryć i naprawić usterki w funkcjonowaniu spółdzielni. Uznajemy,
że o wiele lepiej jest gdy robią to ludzie przygotowani i życzliwi wobec
spółdzielni socjalnych oraz dobrze
znający ich specyfikę.

darmowa reklama
Członkowie OZRSS mogą skorzystać
z darmowej wizytówki internetowej
prezentującej ich działalność. Dzięki wizytówce w portalu Związku
spółdzielnia może:
˺˺ zaprezentować swoją ofertę
˺˺ umieścić dane kontaktowe
˺˺ pochwalić się rekomendacjami
od klientów.

Gazeta wydawana jest w ramach
projektu realizowanego przez
Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych „System wzmacniania potencjału
i kompetencji sektora spółdzielczości socjalnej oraz stworzenie
sieci współpracy z instytucjami
rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej”.

Reklamy i reportaże, wywiady
ze spółdzielniami członkowskimi
zamieszczamy także w wydawanej
przez OZRSS gazecie „JAK” (nakład:
10 tys. egzemplarzy). Gazeta dociera
nie tylko do spółdzielców, ale także
do ich otoczenia: ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, przedstawicieli administracji centralnej oraz
szczebla samorządowego.

wpływ na decyzje
administracji
Przedstawiciele Związku aktywnie
uczestniczą w pracach powołanego
przez Prezesa Rady Ministrów Zespołu ds. rozwiązań systemowych
w zakresie ekonomii społecznej,
Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz Krajowej Rady Spółdzielczej. Nasi reprezentanci na bieżąco
przekazują postulaty i wnioski spółdzielców socjalnych, np. w zakresie
zmian prawa, biorą udział w konsultacjach społecznych – zgłaszają
uwagi i propozycje zmian w prawie.
Pomagamy także zdobyć interpretacje i stanowiska w sprawach ważnych dla spółdzielni.

wymiana doświadczeń
Od 2009 r. organizujemy rokrocznie Ogólnopolskie Forum Spółdzielni Socjalnych – wymieniamy
doświadczenia i poglądy, informujemy się nawzajem o sukcesach,
porażkach i planach. Analizujemy
także sytuację naszego sektora
i staramy się wypracować wspól-
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ną linię działania. Forum jest okazją do nagrodzenia pracowników
administracji szczególnie zasłużonych dla spółdzielczości socjalnej – może należy do nich Twój
wójt, prezydent, dyrektor OPS czy
urzędu pracy?
W 2014 r. rozpoczęliśmy także
organizację spotkań branżowych
spółdzielni, które mają na celu wymianę doświadczeń, ale także zacieśnienie współpracy oraz rozwój
spółdzielni działających w różnych
branżach (np. gastronomicznej,
opieki nad dziećmi, usług opiekuńczych, działań promocyjnych
i reklamowych).

Jak wstąpić do Związku
Spółdzielnia powinna podjąć
podczas Walnego Zgromadzenia
uchwałę o przystąpieniu do Związku. Następnie wraz z wypełnioną
deklaracją członkowską należy ją
przesłać na adres OZRSS.
Wzory uchwał i deklaracja znajdują się na stronie internetowej:
www.ozrss.pl w zakładce Związek.

Nasz Związek
Szefem Rady Nadzorczej OZRSS
jest Jerzy Lamprecht ze spółdzielni
WwwPromotion z Wrocławia, jeden
z pierwszych polskich spółdzielców
socjalnych, działający nieprzerwanie od 2005 r.
W skład Zarządu wchodzą: Cezary Miżejewski, były wiceminister
polityki społecznej, autor ustawy
o spółdzielniach socjalnych, reprezentujący spółdzielnię socjalną
osób prawnych „Opoka” w Kluczach, Marcin Juszczyk z zasłużonej
dla spółdzielczości Byczyny, Aneta
Englot z tarnobrzeskiej spółdzielni
„Konar”, Michał Sobczyk – kooperatysta z Łodzi, oraz dr Małgorzata
Ołdak z Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego.
To tylko niektóre osoby, którym
możesz zaufać – jest nas dużo więcej.
Pamiętaj, że jeśli chcemy sukcesów,
musimy się zorganizować. OZRSS
to spółdzielcy socjalni działający
na rzecz spółdzielców socjalnych.

Ogólnopolski Związek Rewizyjny
Spółdzielni Socjalnych
ul. Jasna 1, 00-013 Warszawa
biuro@ozrss.pl
www.ozrss.pl

PRZYGOTOWAŁ
ZESPÓŁ
Michał Wójtowski
Katarzyna Pilch
Michał Sobczyk
Piotr Świderek
Magdalena Warszawa
SKŁAD
Magdalena Warszawa

DRUK
Kooperatywa.org
ul. Piotrkowska 5
90–406 Łódź
tel. 42 630 22 18
biuro@kooperatywa.org

PATRONAT
Departament Pożytku
Publicznego (MPiPS)

BiznesSpoleczny.pl
facebook.com/BiznesSpoleczny

Projekt „System wzmacniania potencjału i kompetencji sektora spółdzielczości socjalnej oraz stworzenia sieci współpracy z instytucjami rynku pracy
o g oramach
w w e r s j i CEuropejskiego
MYK
oraz pomocy pomocy i integracji społecznej” współfinansowany ze środków Unii EuropejskiejL w
Funduszu Społecznego

CMYK C:100 M:25 Y:0 K:0

