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Sociální podnikání a jeho podpora v 
Polsku 

• Polsko prošlo podobně jako Česká 
republika hlubokou transformací 
sociálních, ekonomických a 
politických struktur od pádu 
komunismu.  

• Sociální podnikání bylo v Polsku 
přijato jako inovativní přístup k  
praktickému řešení problému 
nezaměstnanosti.  



Sociální podnikání a jeho podpora v 
Polsku 

• V roce 2009 byl Polskou vládou oficiálně 
sestaven  tým zabývající se řešením podpory a 
definice sociálního podnikání. 

• Doposud  není postavení ani činnost sociálních 
podniků v Polsku jasně právně definováno. 



Sociální podnikání a jeho podpora v 
Polsku 

• Založení a právní rámec fungování sociálních 
družstev určuje v Polsku zvláštní zákon o 
sociálním družstevnictví, platný od r. 2006.  

• Zakladatelem může být buď minimálně pět 
nezaměstnaných osob anebo – po novelizaci v 
roce 2009 – minimálně dvě sdružení.  



Sociální podnikání a jeho 
podpora v Polsku 

• několik příkladů dobré praxe  
sociálního podnikání v  Polsku: 

• Patron  

• Sklepowisko Emmaus 

• Sdružení Barka  

• Sociální družstvo Opoka 

• Pension U Pana Cogito  

• Dolnoslezská federace nevládních 

organizací. 

 



 

Patron  

•Obsahem činnosti jsou drobné stavební a 

úklidové práce. 

 

•Družstvo v průměru zaměstnává deset 

osob, vesměs klientů azylového domu pro 

muže, který vede sdružení v Jelení Goře. 

Uzavírá s nimi dohody o pracovní činnosti 

nebo o provedení práce. 



 

Sklepowisko Emmaus  

 

•Posláním Emmausu je pomoc lidem 

nemocným, postiženým, dlouhodobě 

nezaměstnaným a bez domova. Tyto cíle 

realizuje díky příjmům ze „Sklepowiska“. 

 

•Denně zde pracuje 15 dobrovolníků. 

Pouze jeden stálý zaměstnanec.  

 

 

 



 

Sdružení Barka  

 

•Zabývá se komplexní sociální reintegrací 

osob ohrožených sociálním vyloučením. 

 

•Sdružení je téměř finančně nezávislé.  

 

•Základem je zemědělská činnost a chov 

dobytka.  

 



 

Sociální družstvo Opoka 

•Zabývá se převážně gastronomií. 

 

•Zaměstnává lidi se zdravotním 

postižením. 

 

•Zakład Aktywności Zawodowej 

(pracovně rehabilitační zařízení – 

zvláštní právní forma zaměstnávání 

znevýhodněných osob).  

 



 

Pension U Pana Cogito  

•Klienti s psychickými onemocněními. 

 

•V současné době zaměstnávají 34 lidí, 

24 z toho jsou zdravotně postižení.  

 

•Zhruba polovinu nákladů na provoz  

•podniku kryjí příspěvky ze Státního 

fondu rehabilitace postižených, druhou 

polovinu příjmy z podnikatelské činnosti.  

 



 

Dolnoslezská federace nevládních 

organizací. 

 

•Poskytování poradenství z různých 

oblastí – právní, účetní, finanční apod. 

 

•Nově vznikajícím sdružením se dostává 

zároveň i technické podpory. Mohou 

např. využívat pracoviště vybavené 

počítačovou a telekomunikační 

technikou. 

 

 



Sociální podnikání a jeho podpora v 
Polsku 

 

 

 

 

 

 

 

 

  E-mail: ondrej.stary@cpkp.cz 
 www.cpkp.cz  

•Děkuji za pozornost 
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