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Obawa o powodzenie nowe-
go biznesu zachęca przed-
siębiorców do inwestowania
w sprawdzone już na rynku
koncepty.To sprzyja franczy-
zie, która cieszy się coraz
większym zainteresowaniem
wśród przedsiębiorców.
Dało się to zauważyć zwłasz-
cza w kryzysowym 2009 ro-
ku. Przyniósł on znaczący
wzrost liczby zawartych
umów franczyzowych i agen-
cyjnych. Według raportu
Profit System na rynku poja-
wiły się 124 nowe sieci fran-
czyzowe. Najwięcej z nich
przybyło w branży gastrono-
micznej oraz w handlu odzie-
żą i obuwiem. 

Bicie rekordów
Ubiegły rok zapisał się w hi-

storii franczyzy także jako re-
kordowy pod względem przy-
rostu nowych punktów fran-
czyzowych. Przybyło aż 5,5
tys. przedsiębiorstw na licencji
franczyzowej. Najwięcej punk-
tów – blisko 3 tys. – pojawiło się
w branży artykułów spożyw-
czych i przemysłowych. 

Jak szacują eksperci, w tym
roku tendencja wzrostowa na
tym rynku się utrzyma. Profit
System szacuje, że liczba sie-
ci wzrośnie z 565 do 640.
Zwiększy się także liczba skle-
pów i punktów prowadzonych
przez franczyzobiorców z po-
nad 32,2 tys. do 37 tys. 

Zdaniem Michała Wiśniew-
skiego, dyrektora ds. franczy-
zy w firmie doradczej Profit
System, wysoka dynamika
wzrostu utrzyma się do mo-
mentu nasycenia się rynku
franczyzowego. A to nastąpi

w momencie, gdy liczba sieci
franczyzowych działających
w kraju sięgnie około 1 tys. 

To oznacza, że w najbliż-
szych latach rozwój tego ryn-
ku na poziomie 70-80 nowych
konceptów sieciowych rocz-
nie jest niewykluczony. 

– To możliwość nie tylko uru-
chomienia własnej firmy, ale
i zrealizowania marzeń bez
konieczności posiadania do-
świadczenia w danej branży.
Franczyzodawca przekazuje
bowiem nie tylko know-how,
ale i organizuje szkolenia dla
swoich partnerów bizneso-
wych – zauważa Joanna Ca-
baj-Bonicka z Akademii Roz-
woju Systemów Sieciowych. 

Ale nie tylko to jest powo-
dem, dla którego przedsię-
biorcy decydują się na tę for-
mę prowadzenia działalności.
Franczyza oznacza co prawda
prowadzenie biznesu pod cu-
dzym logo, ale we własnym
imieniu i na własny rachunek. 

Coraz większe zainteresowa-
nie franczyzą potwierdzają sa-
me sieci. Multita, działająca na
rynku usług turystycznych
wostatnim kwartale otworzyła
cztery nowe placówki, nato-
miast od początku roku siedem.

Na chwilę obecną Multita
posiada 12 biur, z czego 11 jest
franczyzowych i jedną własną.
Jak twierdzi Roman Fon, wi-
ceprezes sieci Multita, w pla-
nach na 2010 roku jest jeszcze
10 otwarć. – Polska jest dużym
krajem i wszędzie jest poten-
cjał na działalność biur podró-
ży. Chcemy być obecni w mia-
stach od 30 tys. mieszkańców
– mówi Roman Fon. 

Bezpieczeństwo inwestycji
Jak magnes działa także

większe bezpieczeństwo inwe-

stycji we franczyzie. To zasłu-
ga prowadzenia działalności
pod znaną marką. Dzięki niej
w pierwszych pięciu latach
prowadzenia biznesu swoje
firmy zamyka tylko 15 proc.
franczyzobiorców. Dla porów-
nania według GUS w tym
okresie upadłość ogłasza aż 75
proc. niezależnych przedsię-
biorców. 

Trzeba też zaznaczyć, że
w ostatnim czasie sieci fran-
czyzowe złagodziły stawiane
przyszłym partnerom bizne-
sowym warunki. Duża część
z nich wręcz zrezygnowała
z pobierania opłat wstępnych,
czy za działanie w ramach sie-
ci od nowych franczyzobior-
ców. Dzięki temu koszty przy-
stąpienia i działania w sieci
spadły nawet o połowę. Sza-
cuje się, że w tej chwili ponad
25 proc. działających na rynku
sieci wymaga inwestycji nie
większej niż 50 tys. zł. A w po-
nad połowie wydatki na roz-
kręcenie działalności nie są
większe niż 100 tys. zł. W ten
sposób franczyza stała się mo-
delem biznesowym praktycz-
nie na każdą kieszeń. 

- W przypadku niektórych
konceptów wystarczy już dys-
ponować kwotą 3-4 tys. zł, by
je wdrożyć. Przykładem może
być sieć Bajart specjalizująca
się w artystycznym malowa-
niu wnętrz, gdzie za niespełna
4 tys. zł franczyzobiorca kupu-
je licencję na biznes i know-
how – informuje Joanna Ca-
baj-Bonicka.

Podobną kwotę trzeba zain-
westować, by we franczyzie
poprowadzić szkolenia z tech-
nik szybkiego czytania. 

Niewielkie koszty powodują
też, że franczyza aktywnie
rozwija się w branży banko-

wej. Koszt inwestycji w pla-
cówkę bankową wynosi już
od 20 tys. zł. Otwarcie dwu-
stanowiskowej placówki BZ
WBK Partner to wydatek 22
tys. zł. 

To nie znaczy, że na rynku
nie ma już drogich konceptów.
Nadal są sieci, które wymaga-
ją od przyszłego franczyzo-
biorcy wkładu na poziomie po-
nad 1 mln zł. Do najdroższych
należy sieć McDonald's, dzia-
łająca na rynku gastronomicz-
nym. Dużych oszczędności
wymagają także sieci stacji
paliw. Prawda jest jednak ta-
ka, że obecnie zaledwie 5 proc.
systemów fraczyzowych wy-
maga inwestycji większej niż
500 tys. zł. 

Źródła finansowania
Na dynamiczny rozwój rynku

wpływ ma także coraz łatwiej-
szy dostęp do zewnętrznych
źródeł finansowania. Banki co-
raz chętniej udzielają kredyów
przedsiębiorcom uruchamiają-
cym własną działalność gospo-
darczą. Zaczął Deutsche Bank
PBC. Jesienią 2007 roku bank
pojawił się na rynku z usługą

w zakresie finansowania ma-
łych i średnich przedsię-
biorstw dedykowaną wyłącz-
nie dla sieci franczyzowych. 

– W db FranchiseFinance
wszystkie warunki kredyto-
wania, takie jak kwoty, termi-
ny czy wkład własny są usta-
lane podczas analizy sieci
franczyzowej, która odbywa
się przy aktywnej współpracy
franczyzodawcy. Jest to pro-
ces jednorazowy, mający na
celu określenie modeli finan-
sowania dostępnych dla fran-
czyzobiorców tej konkretnej
sieci – wyjaśnia Sabina Sala-
mon, rzecznik prasowy Deut-
sche Banku PBC. 

Jak dodaje, umowa kredyto-
wa nie może być dłuższa niż:
umowa franczyzowa, okres
amortyzacji finansowanej in-
westycji lub wyposażenia,
oraz nie dłuższa niż umowa
najmu lub podnajmu miejsca,
w którym jest prowadzona
działalność gospodarcza.

Do tej pory Deutsche Bank
PBC nie dorobił się bezpo-
średniej konkurencji na ryn-
ku. Pojawia się jednak coraz
więcej banków gotowych

wspomóc finansowo nowe
podmioty gospodarcze. 

– Kredyty dla firm rozpo-
czynających działalność naj-
częściej dostępne są w for-
mie salda debetowego możli-
wego do uzyskania po zało-
żeniu rachunku firmowego
w danym banku. Obecnie
najwyższy limit debetowy
oferuje BPH – wyjaśnia Joan-
na Cabaj-Bonicka.

Jak dodaje, właściciel świe-
żo założonej firmy może otrzy-
mać do 30 tys. zł na finanso-
wanie bieżącej działalności.
Przy pożyczce do 5 tys. zł wy-
starczy tylko weksel, a dla
wyższych kwot wymagane
jest zabezpieczenie w postaci
hipoteki na nieruchomość,
przywłaszczenia środka
transportu lub kaucji.

Pakiet na start oferuje też
Getin Bank, Multibank, czy
mBank. 

Jak mówi Joanna Cabaj-B-
onicka nad wprowadzeniem
rozwiązania umożliwiającego
finansowanie nowopowstałej
firmy pracuje także Pekao.
Oferta ma pojawić się na ryn-
ku jeszcze w tym roku.
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Rocznie będzie przybywać 70 - 80 sieci
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Zapraszamy do współpracy

oraz

młodsza tańsza linia

W sprawie wszelkich informacji prosimy kontaktować się z:
Edyta Broda, tel.: 22 500 69 78, edyta.broda@caterina.pl

U nas za kolekcje Partner rozlicza się po sprzedaży.

www.caterina.pl
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Franczyza cieszy się coraz
większym zainteresowa-
niem wśród polskich przed-
siębiorców. Kryzys spowo-
dował bowiem, że coraz
więcej z nich zdecydowało
się schować pod parasol
ochronny znanej na rynku
marki.
W tej chwili w Polsce działa
już ponad 600 systemów sie-
ciowych i agencyjnych. Wie-
le osób staje więc przed po-
ważnym dylematem, na któ-
ry koncept biznesowy się
zdecydować. Taki problem
mają zwłaszcza ci, którzy nie
mają doświadczenia w pro-
wadzeniu własnej działalno-
ści gospodarczej. Dziennik
Gazeta Prawna postanowił
więc sprawdzić, w którą sieć
najlepiej zainwestować, któ-
ra z nich wymaga niewielkie-
go wkładu własnego i gwa-

rantuje szybki zwrot pienię-
dzy oraz zyski. 

Przebadaliśmy w sumie 151
sieci franczyzowych funkcjo-
nujących w dziesięciu bran-
żach: odzieżowo-obuwniczej,
gastronomicznej, spożywczej,
wyposażenia wnętrz, tury-
stycznej, nieruchomości,
usług dla klientów indywidu-
alnych i biznesowych, finan-
sowej, pielęgnacji urody, jubi-
lerskiej oraz z artykułami
zdrowotnymi. Informacje
rynkowe dotyczące poszcze-
gólnych sieci, a związane
z kosztami inwestycji, opłata-
mi dodatkowymi i warunka-
mi, jakie musi spełnić przy-
szły franczyzodawca, okre-
sem zwrotu z inwestycji oraz
liczbą posiadanych sklepów
i punktów usługowych pocho-
dzą z portalu franchising.pl
oraz od franczyzodawców. 

Najwięksi zwycięzcy
Pierwsze punkty można było

zdobyć za koszty inwestycji.

Zdecydowaliśmy, że im były
one niższe tym przyznawali-
śmy więcej punktów. I tak, sie-
ci, które wymagały wkładu do
100 tys. zł otrzymywały 4punk-
ty, 101-150 tys. zł – 3 punkty, 151-
200 tys. zł – 2 punkty, 201-240
tys. zł – 1 punkt, powyżej 240
tys. zł – 0 punktów. Taki przy-
siał punktów wynika z zasob-
ności portfeli potencjalnych
franczyzobiorców – przedsię-
biorcy są zainteresowani
przede wszystkim takimi kon-
ceptami, na uruchomienie któ-
rych wystarczy 100 tys. zł. Kwo-
ta 240 tys. zł jest natomiast dla
nich barierą, którą niechętnie
przekraczają. 

Kolejny punkt był przyzna-
wany za brak opłat dodatko-
wych oraz za zwrot z inwesty-
cji w okresie nie dłuższym niż
2 lata. Wreszcie po 0,5 punk-
tu otrzymywały te sieci, któ-
re mogły się już pochwalić
więcej niż dwoma własnymi
placówkami oraz więcej niż
pięcioma franczyzowymi. 

Maksymalna liczba punk-
tów, którą można było zdobyć
w rankingu wyniosła 7. 

W branży odzieżowej
i obuwniczej uzyskały ją czte-
ry sieci: Aryton, Vivien Vigo,
Madeleine Esotiq oraz Butik.
Najniższą liczbę punktów
zdobyły natomiast Cocinelle
– 1,5 pkt, Tatuum-1 oraz Ba-
gatt -0,5. W ich przypadku za-
ważyła wysoka kwota inwe-
stycji oscylująca powyżej 250
tys. zł, długi okres zwrotu ka-
pitału wynoszący nawet 5 lat
oraz nie podawanie informa-
cji o opłatach dodatkowych,
które będzie musiał ponosić
w trakcie trwania umowy
franczyzobiorca. 

Najwyższą możliwą do uzy-
skania liczbą punktów mogą
pochwalić się sieci jeszcze
z dwóch branż. Pierwszą jest
spożywcza i artykułów prze-
mysłowych, w której zwy-
cięzcą została sieć Czas na
Herbatę. Zaraz za nią uplaso-
wały się sieci Dobre Wina,

Bacówka oraz Dobrewina.pl.,
które zdobyły po 6 punktów
w rankingu. 

Jedni z najbardziej znanych
na tym rynku franczyzodaw-
cy, tacy jak Carrefour, czy Mi-
lea uzyskali po 5 punktów, mi-
mo, że koszty inwestycji nie
przekraczały w ich przypad-
ku 100 tys. zł. Niestety sieci
straciły punkty za nie infor-
mowanie o opłatach franczy-
zowych lub ich pobieranie
oraz za dłuższy niż 2 lata
okres zwrotu z inwestycji. 

Drugą z branż, w której
franczyzodawcy mogą po-
chwalić się w naszym rankin-
gu maksymalną liczbą punk-
tów jest sektor finansów
i bankowości. 

Aż trzy koncepty spośród
ośmiu przez nas przebada-
nych zdobyło 7 punktów. Są to
Powszechny Dom Finansowy,
Getin Bank i BZ WBK Bank.

Zaledwie pół punktu dzieli
od najlepszych konceptów
sieć Multita, działającą

w branży turystycznej. Na jej
wyniku zaważył fakt, że po-
siada jak na razie 1 placówkę
własną. 

Bez maksymalnych osiągów
W pozostałych sektorach,

takich jak gastronomia, wy-
posażenia wnętrz, turystycz-
na, pielęgnacji urody, jubiler-
ska, nieruchomości, usług dla
klientów indywidualnych
i biznesowych oraz art. zdro-
wotnych, żadna z sieci nie
uzyskała 7 punktów, choć wie-
le z nich zakończyło z liczbą 6. 

W branży gastronomicznej
najlepszy wynik jaki padł to
6 punktów, a osiągnęły go:
Bacówka i Fornetti. Jest to
konsekwencją tego, że w tej
branży zdecydowana więk-
szość sieci pobiera opłaty do-
datkowe od swoich partne-
rów biznesowych. Trzeba so-
bie tez powiedzieć, że nie jest
to nic złego, jest to bowiem je-
den z elementów franczyzy. 
dokończenie na str 4
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W którą sieć franczyzową warto zainwestować
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POSZUKUJE FRANCZYZOBIORCÓW
zainteresowanych otwarciem 

własnego sklepu KOMFORT

w miastach 30 – 80 tys. mieszkańców

OFERUJEMY: 

• sprawdzoną koncepcję sklepu

• działalność pod znaną marką

• rozsądne nakłady finansowe

• brak opłat franczyzowych

• cykliczne szkolenia

• wsparcie reklamowe 

POSZUKUJE POWIERZCHNI HANDLOWYCH
• od 600 – 900 m2

• w miastach od 30 tys. mieszkańców

Kontakt: tel. 601 669 864, 603 599 696 

Anna.Klinowska@komfort.pl

www.komfort.pl

www.sklepy.komfort.pl
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Promocja Ogłoszenie
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Czy franczyza na rynku usług biznesowych 
w Polsce jest mocno rozpowszechniona?  
W internecie można znaleźć informacje o  sie-
ciach franczyzowych zajmujących się usługami 
dla biznesu i usługami dla biur. Są to zarówno 
usługi proste, jak i usługi wysoko specjalizowa-
ne, materialne i niematerialne. Od zwykłego 
kserowania, oprawy dokumentów wyrobu 
pieczątek, poprzez usługi doradcze i consul-
tingowe, aż po biuro wirtualne. Usługi biurowe 
wychodzą z biur i ewoluują w stronę outsourcin-
gu. Zmierzamy w  kierunku biura wirtualnego, 
w którym niepotrzebny będzie własny fax i kse-
rokopiarka , ale też własna sekretarka. Przypisa-
ne jej obowiązki przejmie specjalna jednostka 
wyposażona w niezbędny sprzęt, z pracowni-
kami którzy zajmą się obsługą korespondencji 
i obrotem informacjami które napływają do ich 
zleceniodawców. Kiedyś nie można sobie było 
wyobrazić firmy bez księgowości, kadr, prawni-
ka, informatyka, wreszcie bez floty samochodo-
wej. Teraz, brak tych elementów to oczywistość? 
Sekretariaty są następne w kolejności.  

Zatem nie brakuje osób, gotowych zainwe-
stować w lokalne centrum wspomagania 
biznesu? 
Codziennie wpływają do mnie nowe zapy-
tania z całej Polski. Są one efektem moich 
rozjazdów po Polsce, a także sprawnej po-
lityki informacyjnej prowadzonej przez nas 
z użyciem narzędzi informatycznych. Ostat-
nio zgłaszają się zawodowi menedżerowie, 
którzy w naszym koncepcie upatrują szansę 
realizacji swoich wizji prowadzenia własnego, 
niebanalnego biznesu. To inwestycja nie spe-
cjalnie kosztowna; na rozruch wystarczy 40-50 
tysięcy zł. Ostatnio otwarte jednostki korzysta-
ły częściowo z finansowania dotacjami z UE. 
Pracujemy też nad tym, aby stworzyć naszym 
klientom dodatkowe możliwości związane 
z utrzymaniem płynności finansowej, takie jak 
leasing wyposażenia i sprzętu, a także fac-
toring. Z naszego punktu widzenia, na rynku 
wyraźnie da się zauważyć wzrost poziomu 
optymizmu wśród osób pragnących zain-

westować w nowy, własny biznes, bądź zdy-
wersyfikować czy rozszerzyć ten, który obec-
nie prowadzą. Szczególnie jest to widoczne 
w przypadku usług IT.

Na jakie obroty i zyski może liczyć franczyzo-
biorca przystępując do Państwa sieci?
Nawet najlepsze usytuowanie sklepu, perfek-
cyjne, bogate zatowarowanie i pełne wypo-
sażenie w maszyny,  nie spowoduje automa-
tycznie napływu klientów. Nikt i nic nie jest 
w stanie zastąpić franczyzobiorcy. Pracownicy 
centrali wspierają i uczą korzystania systemu. 
Prowadzimy też doradztwo biznesowe i moni-
torujemy pracę sklepów. Jednak kluczowym 
elementem sukcesu jest praca menedżera za-
rządzającego jednostką. To od jego pracowi-
tości, charyzmy, determinacji  i talentu zależy, 
czy klient zdecyduje się zmienić dotychczaso-
wego dostawcę i … zostać. To nie jest zajęcie 
i koncept dla osób niecierpliwych. Nie pole-
cam też komuś, kto oczekuje zysków w trzecim 
miesiącu po otwarciu.  Zwrot inwestycji począt-
kowej w przypadku osób dopiero zaczynają-
cych działalność gospodarczą i nie posiada-
jących skatalogowanej bazy klientów, wynosi 
około 2,5 roku. Im większe doświadczenie i zna-
jomość rynku – tym okres ten jest  krótszy.

PO

Outsourcing gwarantuje napływ klientów 

Na pytania odpowiada Grażyna Marciniak, 
dyrektor rozwoju Office1 Poland 

dokończenie ze str. 3
Wiadomo jednak, że jest to

dodatkowe obciążenie dla
franczyzobiorcy i lepiej, gdy-
by z ich punktu widzenia ich
nie było. 

Brak wyraźnych liderów
nie oznacza też, że nie war-
to inwestować w sieci ga-
stronomiczne. Zdaniem eks-
pertów to wręcz jedna z bez-
pieczniejszych branż, bo od-
znaczająca się stałym
wzrostem sprzedaży. We-
dług badań firmy Euromoni-
tor International jej wartość
do 2012 roku ma zwiększyć
się z 24 do 26 mld zł. Po-
twierdzają to firmy działają-
ce w tej branży. Przykładem
może być AmRest, który od-
notował 10 proc. wzrost zy-
sków w ubiegłym roku. 

Maksymalnie sześć punk-
tów uzyskiwały także sieci
w branży wyposażenia
wnętrz – Dobre Dla Domu,
w branży jubilerskiej i z upo-
minkami – Świat Torebek,
nieruchomości – WGN, usłu-
gowej – Liberty, GTI, m-
Punkt, Cartrige World i Pla-
tu Korepetycje, pielęgnacji
urody – Trendy Hair Fa-
shion, artykułów zdrowot-
nych i aptek – Naturhouse
i Vacu Fit. 

Najmniej punktów
Co prawda żadna z sieci

nie zdobyła 0 punktów, są
jednak takie, które zyska-
ły ich minimalną liczbę,
czyli 0,5 punktu. Kim są te
sieci. Jest ich łącznie dwie:
Vision Express, sieć salo-
nów optycznych oraz Bo
Concept rozwijający się
w branży wyposażenia
wnętrz. Systemy te nie
dość, że wymagają wyso-
kich nakładów od poten-
cjalnych partnerów bizne-
sowych to jeszcze pobiera-
ją opłaty dodatkowe od
nich, charakteryzują się
długim okresem zwrotu ka-
pitału oraz mogą wykazać
się niewielką liczbą skle-
pów własnych i franczyzo-
wych. Trudno jest więc
zweryfikować w działają-
cych już punktach jak
w rzeczywistości opłaca się
ten biznes. 

Na koniec warto jeszcze
raz podkreślić, że ranking
jest wynikiem oceny zaled-
wie kilku aspektów, które
należy wciąż pod uwagę
przy ocenie franczyzodaw-
cy i wyłącznie na podsta-
wie niniejszego rankingu
nie należy podejmować
żadnych decyzji bizneso-
wych, związanych z przy-
stąpieniem do wybranego
systemu. Trzeba spraw-
dzić jeszcze kilka czynni-
ków m.in. otoczenie bizne-
sowe. W rankingu mocną
pozycję zdobyły przecież
sieci z branży finansowej
i bankowej, a przecież wia-
domo, że kryzys spowodo-
wał w nich duże spustosze-
nie, przez co zyskowność
w najbliższym czasie

w tych sektorach nie bę-
dzie wysoka. 

Jest też mnóstwo sieci, któ-
re wymagają inwestycji
większych niż wspomniane
240 tys. zł, ale tylko dlatego,
że tyle kosztują urządzenia
i wyposażenie lokalu po-
trzebne do funkcjonowania
w tej branży. I co więcej wie-
le z tych sieci mimo tych wy-
sokich kosztów inwestycji
gwarantuje szybkie odzyska-
nie włożonych w rozruch fir-
my pieniędzy. Przykładem
może być Car Wash Invest-

ment, samoobsługowa myj-
nia bezdotykowa. Wymaga-
ne koszty inwestycji to mini-
mum 400 tys. zł. Sieć gwa-
rantuje jednak zwrot kapita-
łu w dwa lata, czyli w okresie,
w którym niekiedy zwracają
się koncepty o połowę, a na-
wet dwa razy tańsze. 

Ranking potwierdził rów-
nież, że nie trzeba dyspono-
wać ogromnymi oszczęd-
nościami, by rozwijać wła-
sną działalność. Wystarczy
już 5 tys. zł, być Panem na
swoim. 

W którą sieć warto zainwestować

Eksperci z Akademi Rozwoju Systemów Sieciowych ra-
dzą jakie pytania należy zadać franczyzodawcy, przed
podjęciem decyzji o podpisaniu umowy:
■ Jaka jest wiedza biznesowa oraz doświadczenie franczy-

zodawcy, kadry kierowniczej oraz głównych udziałowców? 
■ Jak wyglądała historia rozwoju firmy do dnia dzisiejszego? 
■ Ile jednostek pilotażowych franczyzodawca otworzył za-

nim zaoferował licencję franczyzową na sprzedaż? 
■ Ile własnych funduszy franczyzodawca zainwestował

w ustalanie czy jego firmę można rozwijać poprzez fran-
czyzę? 

■ Dlaczego franczyzodawca zdecydował się na franszyzę,
a nie na rozwijanie własnych jednostek? 

■ Jakie franczyzodawca zakłada tempo wzrostu w ciągu naj-
bliższych pięciu lat? 

■ Jaka jest struktura organizacyjna firmy? Czy będzie ona
w stanie poradzić sobie z wymaganiami rosnącej sieci
franczyzowej? 

■ Ilu jest obecnie franczyzobiorców? 
■ Ilu franczyzobiorców w ciągu ostatnich dwóch lat rozwią-

zało umowę z franczyzodawcą i dlaczego, z iloma to siec
rozwiązała umowę? 

■ Należy poprosić o udostępnienie kopii ostatniego zatwier-
dzonego sprawozdania finansowego z działalności firmy
franczyzodawcy.

■ Należy poprosić o potwierdzenie faktu, że franczyzodaw-
ca posiada zabezpieczenie finansowe zapewniające finan-
sowanie działań firmy przez okres co najmniej najbliższe-
go roku.

■ Z jakim bankiem franczyzodawca współpracuje? Czy po-
tencjalny franczyzobiorca może uzyskać referencje od
banku?

■ Czy franczyzobiorcy franczyzodawcy mogą korzystać z ja-
kiegoś programu wsparcia finansowego? Jeżeli tak, to
w którym banku i czy franczyzobiorca może poznać szcze-
góły tej współpracy.

■ Należy poprosić o przedstawienie przynajmniej dwóch fi-
nansowych i biznesowych referencji, innych niż te wysta-
wione przez bank franczyzodawcy.

■ Kim są członkowie kadry zarządzającej, którzy będą mie-
li wpływ na planowanie rozwoju sieci franczyzowej, i któ-
rzy będą współpracować z franczyzobiorcami? 

Warto też sprawdzić czy któryś z menadżerów sieci:
■ zaangażowany jako główny udziałowiec bądź menadżer

w firmie, która zbankrutowała, zawarła układ z wierzycie-
lami lub została zlikwidowana;

■ nie był zaangażowany w system franczyzowy, który po-
niósł porażkę;

■ nie był franczyzobiorcą, któremu się nie powiodło;
■ nie był skazany.

Rady dla franczyzobiorców

Rozpoznawalna marka i sprawdzone know-how to naj-
ważniejsze elementy składowe unikalnego konceptu biz-
nesowego sieci franczyzowej. Najlepszą metodą na za-
pewnienie ochrony każdej marce jest uzyskanie prawa
ochronnego na znak towarowy w Urzędzie Patentowym
RP. Najbardziej typowe przykłady znaków towarowych to:
znak słowny, graficzny oraz przestrzenny. Spotyka się
także tzw. znaki niekonwencjonalne, np. pojedynczy ko-
lor, znaki zapachowe, smakowe, dźwiękowe, ruchowe,
świetlne itp. Możliwość uzyskania ochrony na znaki tego
typu bywa jednak dyskusyjna.

Jak chronić markę we franczyzie
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Nazwa sieci Koszty inwestycji Dodatkowe opłaty Inne wymagania
Zwrot 

z inwestycji
Liczba placówek

Ocena 
systemu 
od 0 do 7

ODZIEŻ I OBUWIE

Aryton od 30 tys. zł brak opłat
lokal 80-120 mkw. w miastach pow. 150 

tys. mieszkańców
2 lata własne: 9, franczyzowe: 8 7

Vivien Vigo min. 49 tys. zł brak opłat lokal 50 mkw. 0k. 1 rok własne: 3, franczyzowe: 10 7
Madeleine 40-50 tys. zł brak opłat lokal 20-200 mkw. o. 1 rok własne: 3, franczyzowe: 55 7

Esotiq od 35 tys. zł brak opłat
lokal od 40 mkw. w miastach pow. 25 tys. 

mieszkańców
18 miesięcy

własne: 30, franczyzowych: 68, 
zagraniczne: 19 7

Butik
70-150 tys. zł (kwota uzależniona od 

wielkości placówki) 
Nie ma 

Minimalna powierzchnia lokalu 60 m.kw. 
Galerie handlowe i główne ulice miast. 

12 miesięcy własne: 33, franczyzowe: 129 7

Okay 25-50 tys. zł nie ujawnia lokal 30-60 mkw. 6-18 miesięcy
własne: 5, franczyzowe: 60, part-

nerskie: 30 6

Moodo od 40 tys. zł opłata licencyjna: 1 tys. zł rocznie lokal 45 mkw. 6 miesięcy
własne: 5, franczyzowe: 90, part-

nerskie: 23 6

Quadri Foglio 1 tys. zł za mkw. nie ujawnia
lokal 50-80 mkw. w miastach pow. 35-40 

tys. mieszkańców
1,5-2 lata własne: 24, franczyzowe: 24 6

Ravel min. 100 tys. zł nie ujawnia
lokal 140-160 mkw. w miastach pow. 40 

tys. mieszkańców
1-2 lata

własne: 36, franczyzowe: 10, patro-
nackie: 30 6

Logo Shop 40 tys. zł nie ujawnia
lokal 50-120 mkw. w miastach min. 30 

tys. mieszkańców
6 miesięcy-1 rok własne: 20, franczyzowe: 13 6

4F Sport Performance 60-100 tys. zł nie ujawnia
lokal 100-250 mkw. w miastach min. 20 

tys. mieszkańców
od 12 do 18 miesięcy własne: 25, franczyzowe: 16 6

Miss Trendy od 25 tys. zł brak opłaty licencyjnej lokal 40-80 mkw. nie ujawnia
własne: 7, franczyzowe: 7, partner-

skie: 90 6

Atlantic 1 tys. zł za mkw. nie ujawnia
lokal 35-50 mkw. w miastach pow. 20 tys. 

mieszkańców
ok.. 1,5 roku

własne: 45 w Polsce, 4 w Czechach, 
franczyzowe: 98 w Polsce, 28 w 

Czechach, 12 w Rosji, 8 na Ukrainie
6

No Comments Shop 75 tys. zł nie ujawnia
lokal 40-100 mkw. w miastach min. 25-

30 tys. mieszkańców
12-18 miesięcy własne: 5, franczyzowe: 3 5,5

(5-10-15) 1,5 tys. zł za mkw. 
jednorazowa opłata licencyjna: 15 tys. zł, depozyt: 20 tys. zł, 

zbywalnagwarancja bankowa: 50 tys. zł
lokal 80-120 mkw. w miastach 25-50 tys. 

mieszkańców
ok.. 2 lat 170 wszystkich sklepów 5,5

Madonna 35-150 tys. zł miesięczna wpłata na fundusz marketingowy: 2 proc. obrotu
lokal 60-150 mkw. w miastach min. 30 

tys. mieszkańców
do 2 lat własne: 6, agencyjne: 70 5,5

City Hell od 80 tys. zł opłata roczna: 1,9 tys. zł
lokal 60-300 mkw. w miastach od 30 tys. 

mieszkańców
2 lata własne: 1, franczyzowe: 11 5,5

Bergson 150 tys. zł brutto nie ujawnia
lokal 80-120 mkw. w miastach pow. 100 

tys. mieszkańców
2 lata własne: 13, franczyzowe: 13 5

Cross Jeanswear Co ok.. 40 tys. zł nie ujawnia lokal 60-120 mkw. nie ujawnia własne: 10, partnerskie: 150 5

Top Secret min. 500 zł za mkw. nie ujawnia
lokal 120-300 mkw. w miastach min. 30 

tys. mieszkańców
nie ujawnia własne: 47, franczyzowe: 89 5

Click Fashion
50-150 tys. zł (w zależności od 
wielkości powierzchni sklepu) 

Opłata marketingowa 500 zł miesięcznie Centra handlowe i główne ulice miast 6-12 miesięcy własne: 7, franczyzowe: 3 4,5

Hot Oil 60 tys. zł nie ujawnia
lokal min. 70 mkw. w miastach pow. 30 

tys. mieszkańców
nie ujawnia franczyzowe: 43 4,5

Quiosque 1,2 tys. zł brutto mkw.
opłata wstępna 16 tys. zł, zabezpieczenie w postaci weksla w 

kwocie 40 tys. zł
lokal 90-140 mkw. w miastach pow. 50 

tys. mieszkańców
3 lata własne: 11, franczyzowe45 4

Wolford
70 tys. euro (koszt wyposażenia 

sklepu i pierwsze zatowarowanie) 
Nie ma lokal 50 mkw. 

Drugi rok działania 
sklepu

własne: 100, franczyzowe: 130, w tym 
7 w Polsce 3

Gino Rossi 180-200 tys. zł nie ujawnia
lokal 70-90 mkw. w miastach poniżej 200 

tys. mieszkańców
nie ujawnia własne: 80, franczyzowe: 100 3

Diverse 2 tys. zł mkw. 15 tys. zł-opłata licencyjna lokal 80-300 mkw. 2-3 lata własne87, franczyzowe: 51 3
Ambra 1,8 tys. zł za mkw. 5 tys. zł opłata wstępna lokal ok.. 100 mkw. nie ujawnia własne: 84, franczyzowe: 40 3
Reserved 630 tys. zł nie ujawnia lokal 350-700 mkw. 2 lata własne: 100, franczyzowe: 70 2

Ecco Shoes 600 euro za mkw.
 jednorazowa opłata franczyzowa: 1,5 tys. euro,  opłata licen-

cyjna od obrotu: 1 proc. od obrotu kwartalnie
lokal 75-120 mkw. w miastach pow. 80 

tys. mieszkańców
nie ujawnia własne: 20, franczyzowe: 44 3

Casche&Cache
150 tys. zł - wykończenie lokalu, 120 
tys. zł - gwarancja bankowa, 40-80 

tys. zł - koszt zakupu mebli.
opłata licencyjna: 15 tys. zł

lokal 110-180 mkw. w centrum hand-
lowym, lub przy ulicy handlowej

od 1 do 3 lat własne: 34, franczyzowe: 15 2

Greenpoint koszt rozpatrywany indywidualnie nie ujawnia
lokal 70-100 mkw. w miastach pow. 40 

tys. mieszkańców
1,5-2,5 lat własne: 35, franczyzowe: 16 2

Lee Cooper
wielkość inwestycji zależna od 

wielkości i położenia lokalu
brak opłaty licencyjnej lokal 60-100 mkw. 2-3 lata własne: 24, franczyzowe: 30 2

Pepe Jeans 400-500 tys. zł 3 proc. od obrotów na fundusz marketingowy 100-150 mkw. 2 lata
własne: 8, franczyzowe: 2, 

partnerskie: 11 2

Cocinelle 
250 – 300 tys. zł (aranżacja wnętrza 

i zatowarowanie) 
Nie ma

Lokalizacja w centrach handlowych. Mini-
malna powierzchnia sklepu 40 m.kw. 

nie ujawnia własne: 4, franczyzowe: 1 1,5

Tatuum 350 tys. zł nie ujawnia lokal 70-150 mkw. ok.. 3 lat własne: 85, franczyzowe: 29 1

Bagatt 250-350 tys. zł nie ujawnia
lokal min. 80 mkw, w miastach pow. 30 

tys. mieszkańców
36-60 miesięcy własne: 2, franczyzowe: 8 0,5

GASTRONOMIA
Bacówka 80-100 tys. zł nie ujawnia lokal 55 mkw.  2 lata własne: 3, franczyzowe: 6 6

Fornetti 35-40 tys. zł
opłata miesięczna: 5 proc. od miesięcznej kwoty zakupów 

produktów
nie ujawnia 6-12 miesięcy własne: 40, franczyzowe: 250 6

Naleśniki Jak Smok 50-170 tys. zł wstępna opłata franczyzowa: 8 tys. zł lokal min. 100 mkw. ok.. 8 miesięcy własne: 2, franczyzowe: 5 5,5

Morella
60-80 tys. zł urządzenia gastro-

nomiczne, 100-200 tys. zł aranżacja 
wnętrza

opłata wpisowa: 5 tys. zł netto, miesięczna opłata franczyzowa: 
800 zł netto

lokal min. 90 mkw. 6-10 miesięcy własne: 1, franczyzowe: 1 5

Sushi Bar Nigiri 100-140 tys zł opłata wstępna: 20 tys. zł +VAT lokal 60-90 mkw. 8-16 miesięcy własne: 1, franczyzowe: 15 4,5
Biesiadowo od 40 tys. zł miesięczna opłata franczyzowa: 1 tys. zł lokal min. 70 mkw. nie ujawnia własne: 1, franczyzowe: 27 4,5
Mamuśka The Cheesecake Shop ok.. 200 tys. zł nie ujawnia lokal 50-100 mkw. ok.. 2 lat własne: 8, franczyzowe: 9 4
Da Grasso 200 tys. zł opłata wstępna: 12 tys. zł, opłata miesięczna 1,1 tys. zł lokal min. 75 mkw. 6-12 miesięcy własne: 1, franczyzowe: 195 3,5
Greco 120 tys. zł opłata wstępna: 10 tys. zł, miesięczna: 7 proc. od obrotu netto 45-120 mkw. 2-3 lata własne: 12, franczyzowe: 3 3,5
Solo Pizza 120 tys. zł nie ujawnia lokal 60-100 mkw. nie ujawnia własne: 4, franczyzowe: 4 3,5

Telepizza 180 -230 tys. zł brak opłat
lokal 100-150 mkw. w miastach pow. 40 

tys. mieszkańców
2-3 lata własne: 60, franczyzowe: 60 3,5

Presto
ok.. 100 tys. zł koszt urządzenia i 

wyposażenia lokalu, 40-100 tys. zł 
koszt remontu

wstępna opłata franczyzowa: od 12 do 16 tys. zł netto, bieżąca 
opłata franczyzowa: 1-2 tys. zł, opłata marketingowa: 200 zł 

netto miesięcznie
lokal 110 mkw. 3 lata franczyzowe: 10 3,5

Pizza Dominium 200-400 tys. zł
wstępna opłata licencyjna: 20 tys. zł, opłata stała: 4 tys. zł 
netto, opata sieciowa: 1 proc. od obrotu, opłata na fundusz 

marketingowy: 3 proc. od obrotu
lokal 100-200 mkw. ok.. 2 lata własne: 60, franczyzowe: 1 2,5

Dziki Ryż 200-300 tys. zł
opłata wstępna: 100 tys. zł, opłata bieżąca: 10 tys. zł, miesięczna 

opłata marketingowa: 1,5 tys. zł
lokal 100-150 mkw. 6-12 miesięcy własne: 3 2,5

Cleopatra 350-750 tys. zł
opłata wstępna: 45 tys. zł, opata licencyjna: 5 proc. 

miesięcznego obrotu netto, fundusz marketingowy: 1 proc. 
miesięcznego obrotu netto

lokal 60-300 mkw. w miastach od 30 tys. 
mieszkańców

1,5 roku własne: 3, franczyzowe: 11 2

Salad Story 250 tys. zł wstępna opłata licencyjna: 30 tys. zł
lokal 40 mkw. na foodcourt, 80 mkw. ze 

stolikami, centra handlowe
1 rok własne: 7, franczyzowe: 2 1,5

Pierogarnia Stary Młyn 300-550 tys. zł 35 tys. zł
lokal 120 mkw. w miastach pow. 50 tys. 

mieszkańców
1,5-2,5 roku własne: 2, franczyzowe: 1 1

McDonald’s 1,2 mln zł, minimum 800 tys. zł
opłata bieżąca: 5 proc. od obrotów, opłata marketingowa i 

ustalany indywidualnie czynsz za restaurację
nie ujawnia umowa na 20 lat własne: 138, franczyzowe: 97 1
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Mount Blanc min. 300 tys. zł
opłata wstępna: 10 tys. zł, opłata franczyzowa: 3 proc. od 

miesięcznych obrotów
lokal 60-150 mkw. w centrum handlowym 

lub prestizowym punkcie miasta
2-3 lata własne: 6, franczyzowe: 8 1

Green Way
60-80 tys. zł urządzenia gastro-

nomiczne, 100-200 tys. zł aranżacja 
wnętrza

opłata wstępna: 20 tys. zł, opłata franczyzowa: 4 proc. 
miesięcznych obrotów, opłata promocyjna: 1 proc. 

lokal 100-200 mkw. 3-4 lata własne: 5, franczyzowe: 25 1

Wayne’s Coffee 80-150 tys. euro
opłata bieżąca: 7 proc. od miesięcznych obrotów netto, opłata 

na fundusz marketingowy: 2 proc. od miesięcznych obrotó netto
lokal 40-175 mkw. ok.. 18 miesięcy własne: 1, franczyzowe: 4 1

Multi Food 300 tys. zł +koszt remontu lokalu opata wstępna: 40 tys. zł lokal min. 100 mkw. 1-1,5 roku własne: 2, franczyzowe: 2 1

ART. SPOŻYWCZE I PRZEMYSŁOWE

Czas na herbatę
20 tys. zł sklep fi rmowy, 4 tys. zł 

punkt fi rmowy
nie ma lokal 10-50 mkw. od 1,5 do 2 lat

własne: 19, franczyzowe: 78 w Polsce, 
90 w Czechach 7

Husse 20-100 tys. zł nie ujawnia koniecznośc zakupu samochodu
rentowność od 4 do 8 

miesięcy
franczyzowe: 20 6,5

Dobre Wina 25-35 tys. zł nie ma lokal 20-60 mkw. nie ujawnia własne: 4, franczyzowe: 23 6

Bacówka 80 tys. zł
opłata wstępna: 10 tys. zł, opłata bieżąca: 1 proc. miesięcznego 

obrotu, opłata marketingowa: 2 proc.
lokal 55 mkw. 2 lata własne: 3, franczyzowe: 6 6

Benedicite 100 tys. zł
opłata licencyjna: 30 tys. zł, opłata na fundusz marketingowy: 

150 zł, opłata za obsługę informatycznę: 440 zł
lokal 30-40 mkw. w miastach pow. 100 

tys. mieszkańców
1,5-2 lata franczyzowe: 37 5,5

Dobrewina.pl 25-35 tys. zł nie ujawnia
lokal 20-60 mkw. w miastach pow. 100 

tys. mieszkańców
1-2 lata własne: 4, franczyzowe: 23 5,5

Dierre Trade - hurtownia 5-6 tys. euro opłata franczyzowa: 600 zł miesięcznie lokal 40-80 mkw. Pierwszy kwartał własne: 1, franczyzowe: 6 5,5

Dierre Trade - sklep 5-6 tys. euro opłata miesięczna franczyzowa: 600 zł lokal 40-80 mkw. Pierwszy kwartał własne: 1, franczyzowe: 6 5,5

Żółty Cesarz 30-50 tys. zł opłata wstępna: 8 tys. zł, opłata od obrotu netto: 2,5-3 proc. lokal 40-100 mkw. 12-20 miesięcy własne: 1, franczyzowe: 3 5

Carrefour 30 tys. zł gdy lokal należy do sieci 1,5 proc. od obrotu co miesiąc lokal 100-400 mkw. ok.. 3 lata własne: 300, franczyzowe: 40 5

Tea For You 34,7 tys. zł nie ujawnia wyspy w centrach handlowych 12 miesięcy poczatek rozwoju 5

Milea od 50 tys. zł nie ujawnia lokal 100-400 mkw. dwa lata brak danych 5

Delikatesy Mięsne u Rzeźnika 5-10 tys. zł
gwarancja bankowa, kaucja w wysokości 3 miesięcznego czyn-

szu, opłata franczyzowa ustalana indywidualnie
gotowość do odbycia specjalistycznego 

szkolenia
nie ujawnia własne: 16, franczyzowe: 111 5

Gorąco Polecam Nowakowski 50 tys. zł koszt adaptacji lokalu opłata za przystąpienie do sieci: 5 tys. zł
lokal 40-50 mkw. w miastach powyżej 20 

tys. mieszkańców
3 lata własne: 12, franczyzowe: 1 4,5

Chata Polska 100-110 tys. zł opłata miesięczna: 600 zł
lokalizacja gwarantująca obroty 1 tys. zł 

na 1 mkw., lokal min. 60 mkw.
nie ujawnia własne: 4, franczyzowe: 210 4

Intermarche 500 tys. zł nie ma miasta do 70 tys. mieszkańców ok.. 10 lat 144 franczyzobiorców 1,5

ART. DLA DOMU I OGRODU

Dobre Dla Domu 75 -100 tys. zł nie ujawnia
lokal 200-700 mkw. w miastach pow. 30 
tys. mieszkańców, 100 mkw. w miastach 

poniżej 30 tys. mieszkańców
8 miesięcy własne: 11, franczyzowe: 39 6

Komfort 100-150 tys. zł
opłata wstępna: 15 tys. zł, kontrybucja na marketing: 2,5 proc. 

sprzedaży netto
lokal 350-500 mkw. w miastach od 25 do 

75 tys. mieszkańców
od 6 do 36 miesięcy własne: 123, franczyzowe: 18 5

Drzwi i Podłogi Vox 75 tys. zł nie ujawnia lokal 250 mkw. magazyn min. 700 mkw. nie ujawnia własne: 27, franczyzowe: 30 5

Świat Sypialni 70 tys. zł nie ujawnia
lokal 60 mkw. w miastach pow. 20 tys. 

mieszkańców
do 12 miesięcy własne: 2, franczyzowe: 3 5

Glazura Królewska 150 tys. zł miesięczna opłata bieżąca: 1 proc. od przychodów netto
lokal 350-500 mkw. w pasażu hand-

lowym kojarzonym z branżą budowlaną 
lub główne trakty miejskie

1,5 roku własne: 4, franczyzowe: 20 5

Villeroy&Boch 100-400 tys. zł +lokal brak opłat licencyjnych
lokal 80-120 mkw. w centrum handlowym 

lub na dobrej ulicy handlowej
nie ujawnia własne: 1, franczyzowa: 35 4,5

Składy meblowe Totu 30 tys. zł gdy lokal należy do sieci roczna opłata licencyjna: 10 tys. zł miasta ok.. 100 tys. mieszkańców nie ujawnia własne: 7, franczyzowe: 3 4,5

Eurofi rany 80-350 tys. zł nie ujawnia
lokal 170-500 mkw. w centrum hand-

lowym, galerii handlowej w miastach pow. 
50 tys. mieszkańców

2 lata własne: 2, franczyzowe: 48 3,5

Neonet min. 170 tys. zł nie ujawnia
lokal 150 mkw. w miastach do 15 tys. 

mieszkańców
nie ujawnia własne: 230, franczyzowe: 210 3

Cafe Decor 80-200 tys. zł stała opłata miesięczna: 350 zł
lokal 40-150 mkw. w miastach pow. 50 

tys. mieszkańców
nie ujawnia własna: 1, franczyzowa: 9 2,5

Bricomarche 500 tys. zł nie ma miasta do 70 tys. mieszkańców ok.. 10 lat 70 franczyzobiorców 1,5

Bo Concept 300 do 600 tys. euro nie ujawnia nie ujawnia nie ujawnia 5 salonów 0,5

TURYSTYKA

Multita 59 tys. zł nie ma
lokal 25 mkw. w galeriach handlowych, na 

ruchliwych ulicach handlowych miast
ok.. 18 miesięcy własne: 1, franczyzowe: 10 6,5

Sun Club 10-15 tys. zł
wstępna opłata licencyjna: 20-30 tys. zł, miesięczna opłata 

licencyjna: 12 proc. prowizji
lokal 25-30 mkw. w miastach pow. 50 tys. 

mieszkańców
1-1,5 roku własne: 2, franczyzowe: 16 5,5

Neckermann 20-50 tys. zł
koszt licencji zależny od wielkości sprzedaży. Rozliczany na 

koniec roku działalności
miasta pow. 70 tys. mieszkańców 1-2 lata franczyzowe: 37 5,5

FRYZJERSTWO, URODA

Trendy Hair Fashion 60-80 tys. zł netto
opłata bieżąca: 1,3 tys. zł miesięcznie, płacona w zależności od 

liczby stanowisk fryzjerskich
lokal 60-300 mkw. 1,5 roku własne: 5, franczyzowe: 67 6

Organique 1,5 tys. zł za mkw. nie ujawnia
lokal 25-60 mkw. w miastach pow. 100 

tys. mieszkańców
6-18 miesięcy franczyzowe: 17 5,5

Layla Cosmetics 7-15 tys. zł miesięczna opłata bieżąca: 500 zł stoiska w pasażach handlowych 12 miesięcy franczyzowe: 43 5

Expelos-Centrum fotodepilacji i 
fotoodmładzania

15 tys. zł adaptacja lokalu opłata licencyjna: 60 tys. zł
lokal 35-50 mkw. w miastach co najmniej 

30 tys. mieszkańców
11-12 miesięcy własne: 1 5

Berendowicz&Kublin 130 tys. zł
roczna opłata na fundusz marketingowy: 1 proc. od obrotu, 

opłata bieżąca: 3 tys. zł
lokalizacja w centrum miasta 2 lata własne: 5, franczyzowe: 5 5

Yves Rocher 110 tys. zł netto nie ujawnia
lokal 30 mkw. + 10 mkw. zaplecze. Miasta 
pow. 100 tys. mieszkańców. Centra hand-

lowe, i głowne ulice miast
nie ujawnia własne: 36, franczyzowe: 36 4

No+Vello 120 tys. zł
miesięczna opłata franczyzowa: 1,2 tys. zł, składka mar-

ketingowa: 400 zł
lokal 40 mkw. umowa na 5 lat własne: 2, franczyzowe: 25 3,5

Yasumi Instytut Zdrowia i Urody 150-170 tys. zł nie ujawnia lokal 120-150 mkw. 12-18 miesięcy własne: 2, partnerskie: 30 3,5

Camille Albane
125 tys. zł + 50 tys. zł na remont 

lokalu
 opłata miesięczna za działanie w sieci: 3,9 tys. zł

 obowiązek zakupu wyposażenia fryzjer-
skiego, nie jest wymagane doświadczenie 

w branży
3-4 lata własne: 1, franczyzowe: 10 2,5

Jean Louis David 300 tys. zł +koszt remontu lokalu nie ma
lokal 60-80 mkw. w centrum handlowym 

lub głownej ulicy miasta
3 lata własne: 23, franczyzowe: 9 2

BIŻUTERIA, UPOMINKI
Świat Torebek 30 tys. zł opłata licencyjna: 7 tys. zł miasta pow. 20 tys. mieszkańców 18 miesięcy własne: 10, franczyzowe: 32 6

Ada Plus 40 tys. zł nie ujawnia miasta pow. 25 tys. mieszkańców 6-18 miesięcy partnerskie: 917 5,5

Oliver Weber min. 50 tys. zł nie ujawnia
lokal min. 10 mkw. w miastach pow. 70 

tys. mieszkańców
ok.. 3 lata własne: 1, franczyzowe: 87 4,5

Galeria Prezentów 150 tys. zł opłata licencyjna: 35 tys. zł
lokal 30-40 mkw. w miastach pow. 100 

tys. mieszkańców
2,5 roku własne: 2, franczyzowe: 15 3,5

Zielony Kot
60 tys. zł wyposażenie i aranżacja, 
100 tys. zł pierwsze zatowarowanie

opłata licencyjna: 12 tys. zł, opłata marketingowa: 1 proc. od 
obrotu

lokal 20 mkw. w miastach pow. 20 tys. 
mieszkańców

2,5 roku własne: 1, franczyzowe: 27 2,5
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Nazwa sieci Koszty inwestycji Dodatkowe opłaty Inne wymagania
Zwrot 

z inwestycji
Liczba placówek

Ocena 
systemu 
od 0 do 7

FINANSE, BANKOWOŚĆ
Powszechny Dom Finansowy - 
sprzedaz kredytów

min. 10-12 tys. zł brak opłaty licencyjnej
lokal 20-30 mkw. w centrum miasta lub 

przy ul. Handlowej
rentowność 3-6 

miesięcy
własne: 8, partnerskie: 3 7

Getin Bank 25 tys. zł brak opłat licencyjnych
lokal 20-70 mkw. w miastach 15-60 tys. 

mieszkańców
ok.. 1 roku własne: 208, partnerskie: 273 7

BZWBK Partner 22 tys. zł nie ma lokal 30-60 mkw. 5-6 miesięcy własne: 515, partnerskie: 89 7

Gold Finance 60 tys. zł
opłata licencyjna: 10 tys. zł, po sześciu pierwszych miesiącach 

dziaalności franczyzobiorca płaci na rzecz franczyzodawcy 1 tys. 
zł miesięcznej opłaty bieżącej

lokal 50 mkw. w mieście ok.. 50 tys. 
mieszkańców

6 miesięcy własne: 5, franczyzowe: 18 6

Expert Agencje Opłat ok.. 2 tys. zł brak opłat lokal 4 mkw.
12 miesięcy 

rentowność, 2,5 roku 
zwrot z inwestycji

własne: 5, franczyzowe: 177 6

K2 Doradcy Finansowi 50 tys. zł koszt adaptacji lokalu
wykupienie programu oszczędnościowego na kwotę 12 tys. zł 

rocznie lub 1 tys. zł miesięcznie
nie ujawnia 1 rok własne: 3, franczyzowe: 1 5,5

Blue Tax Group-doradztwo 
podatkowe

4 tys. zł 
opłata wstępna: 4 tys. zł, opłata miesięczna: 3 proc. od 

przychodów
nie ujawnia nie ujawnia własne: 3, franczyzowe: 15 5

Bank BPH 120 tys. zł nie ujawnia miasta pow. 20 tys. mieszkańców 12-18 miesięcy własne: 300, partnerskie: 159 5

NIERUCHOMOŚCI

WGN 15 tys. zł
Opłata wstępna: 1,2 tys. zł, opłata miesięczna: 145 euro, opłata 

na fundusz marketingowy: 290 zł
lokal 25-70 mkw. przy ruchliwej ulicy 

miasta
1-3 miesiące własne: 3, franczyzowe: 78 6

Północ Nieruchomości min. 15 tys. zł 300 zł miesięcznie na fundusz marketingowy 30-40 mkw. po ok.. 6 miesiącach własne: 1, franczyzowe: 22 5,5

USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I BIZNESU
Liberty - sprzedaż usług telekomu-
nikacyjnych

50-100 tys. zł nie ujawnia 20-60 mkw. 6-12 miesięcy własne: 19, franczyzowe: 130 6

GTI - dystrybutor produktów i 
usług telekomunikacyjnych

30 tys. zł+ zabezpieczenie po-
branego towaru

nie ujawnia nie ujawnia 1-3 lata własne: 24, franczyzowe: 50 6

m-Punkt - sprzedaz usług tel-
ekomunikacyjnych

35 tys. zł
opłata licencyjna: 20-40 tys. zł , zabezpieczenie przydzielonego 

kredytu na zakup towaru: 40-70 tys. zł
lokal 15-40 mkw. ok.. 12 miesięcy własne: 20, franczyzowe: 180 6

Cartrige World ok.. 60 tys. zł
opłata franczyzowa: 6 proc. miesięcznych przychodów, fundusz 

marketingowy: 3 proc. miesięcznych przychodów
lokal min. 45 mkw. w miastach pow. 50 

tys. mieszkańców
od 0,5 do 1 roku własne: 7, franczyzowe: 11 6

Platu Korepetycje 40-100 tys. zł
1,7 tys. zł opłata miesięczna, 3 proc. od uzyskanych obrotów i 

opłata marketingowa w wysokości 600 zł
lokal 80-120 mkw. 2 lata własne: 7, franczyzowe: 7 6

Offi ce 1 Poland od 30 tys. zł
opłata wstępna: 4,8 tys. zł, opłata miesięczna: 3 proc. od obrotu 

netto
lokal o powierzchni 30 mkw. 2 lata własne: 1, franczyzowe: 23 5,5

Moose Centrum Języków Obcych min. 5 tys. zł
opłata miesięczna: 300 zł, roczna opłata marketingowa: 7 proc. 

od rocznego dochodu
nie ujawnia

rentowność po ok.. 2 
miesiącach

własne: 12 5,5

Mail Boxes ETC- usługi dla biznesu ok.. 100 tys. zł 35 tys. zł opłata licencyjna lokal 50-70 mkw. ok.. 2 lata własne: 1, franczyzowe: 9 5,5

Portas - renowacja mebli
19 tys. zł kapitał poczatkowy, 9 tys. zł 

opłata wstepna

leasing maszyn: 14 tys. zł euro, opłata franczyzowa: 3 proc. 
od obrotów  miesięcznie, fundusz marketingowy: 9 proc. od 

obrotów
nie ujawnia 1 rok własne: 2, franczyzowe: 500 5,5

Leader School 65 tys. zł jednorazowa opłata licencyjna: 12,5 tys. zł netto
lokal 200 mkw. w miastach pow. 12 tys. 

mieszkańców
4 miesiące 3 lata własne: 1, franczyzowe: 40 5,5

Szkoła Pamięci Wojakowskich 10 tys. zł nie ujawnia nie ujawnia 3-6 miesięcy własne: 1, franczyzowe: 121 5,5
Sandler Training 58-110 tys. zł opłata miesięczna: 2,6-9,1 tys. zł +VAT nie ujawnia 1,5 roku własne: 1, franczyzowe: 7 5,5

Prontmania - usługi poligrafi czne 30 tys. zł brutto nie ujawnia
lokal 25 mkw. w miastach pow. 50 tys. 

mieszkańców
8-10 miesięcy własne: 2, franczyzowe: 8 5,5

Linqua Nova 50-100 tys. zł opłata wstępna: 30 tys. zł
lokal 100 mkw. w centrum miasta lub na 

duzym osiedlu
12 miesięcy własne: 3, franczyzowe: 4 5,5

Global rent a car 5 tys. zł
miesięczna opłata od zysku: 10 proc. i opłata na fundusz 

marketingowy: 1 proc. uzyskanego dochodu
lokal 6 mkw. 6 miesięcy własne: 2, franczyzowe: 8 5,5

DGE Bruxelles - doradztwo w 
zakresie funduszy unijnych

20-25 tys. zł
opłata licencyjna: 50 tys. zł, stała, zryczałtowana opłata roczna: 

10 tys. zł.
nie ujawnia 1,5 roku własne: 1, franczyzowe: 24 5,5

Global Rent a Car
5 tys. zł opłata za przystąpienie do 
sieci nettom wpłata na wynajęcie 

samochodów: 3,4 tys. netto

opłata franczyzowa: 10 proc. od obrotu, opłata na fundusz 
marketingowy: 1 proc. od uzyskanego dochodu

nie ujawnia 6 miesięcy własne: 2, franczyzowe: 8 5,5

Bajart 4 tys. zł
od trzeciego miesiąca działalności miesięczna opłata w kwocie 

250 zł
nie wymaga lokalu 2 miesiące własne: 1, franczyzowe: 4 5

Szkoła Tańca Lilla House
wykupienie licencji 15 tys. zł, zakup 

materiałów do standaryzacji wnętrz: 
ok.. 15 tys. zł

stała opłata miesięczna: 1,2 tys. zł, roczna opłata marketingowa: 
3 tys. zł

miasta pow. 12 tys. mieszkańców 1 rok własne: 2, franczyzowe: 4 5

3E Development 5 tys. euro opłata miesięczna: 150 euro nie ujawnia 6 miesięcy franczyzowe: 2 5

Sferis 35-50 tys. zł opłata franczyzowa indywidualnie negocjowana
lokal 50-100 mkw. w mieście od 40 do 

100 mieszkańców
umowa zawierana 

na 3 lata
własne: 48, partnerskie: 23, wyspy 

handlowe: 43 5

Helen Doron Early English 25-45 tys. zł nie ujawnia nie ujawnia 2-3 lata własne: 5, franczyzowe: 130 5
Disenso-dystrybutor produktów 
marki Playboy

120 tys. zł netto
opłata roczna: 5 tys. zł, opłata na fundusz marketingowy: 3 proc. 

od obrotu netto
lokal 50-70 mkw. 8-12 miesięcy własne: 3, franczyzowe: 300 5

Netia - usługi telekomunikacyjne 1-5 tys. zł nie ujawnia lokal do 20 mkw. nie ujawnia własne: 4, franczyzowe: 12 5
Niebieski Słoń 1,8 tys. zł nie ujawnia nie ujawnia nie ujawnia własne: 1, franczyzobiorcy: 44 4,5

Print Terminal - POLIGRAFIA 9,9 tys. zł netto wyposażenie biura licencja 1,8 tys. zł, miesięczna opłata franczyzowa: 99 zł netto
lokal 15-25 mkw. w miastach pow. 15 tys. 

mieszkańców
umowa na 5 lat własne: 1, franczyzowe: 58 4,5

Centrum Wspierania Projektów 
Europejskich

70-250 tys. zł opłata licencyjna: 35 tys. zł lokal 40 mkw.
umowa zawierana 

na 5 lat
własne: 1, franczyzowe: 7 2,5

5aSec
150 tys. zł - koszty adaptacji lokalu, 
150 tys. zł - maszyny i urządzenia

opłata wstępna: 60 tys. zł, opłata licencyjna: 4 proc. od obrotu, 
opłata marketingowa: 1 proc. od obrotu

lokal 60 mkw. w centum handlowym 
lub centrum miasta o pow. 30 tys. 

mieszkańców
2 lata własne: 101, franczyzowe: 10 2

Pralnie chemiczne Panda 250-400 tys. zł nie ujawnia lokal 50-70 mkw. 2 lata własne: 31, franczyzowe: 13 2

Car Wash Investment min. 400 tys. zł
opłata bieżąca wraz z funduszem marketingowym: 150-500 zł w 

zależności od wielkości i lokalizacji myjni
nie ujawnia 2 lata nie ma danych 1

APTEKI I ART. ZDROWOTNE
Naturhouse 60 tys. zł opłata licencyjna: 2,4 tys. zł rocznie lokal 50 mkw. 4-8 miesięcy własne: 9, franczyzowe: 66 6

Vacu Fit
min. 10 tys. prace adaptacyjne, 

urzadzenie: 32 tys. zł
opłata licencyjna: 4 tys. zł

lokal 25 mkw. w centrum miasta lub na 
osiedlu

4 miesiące własne: 3, franczyzowe: 300 6

Mobilex - Galeria Zdrowia 100 tys. zł opłata wstępna: 15 tys. zł

lokal minimum 50 mkw.w miastach 
powyżej 30 tys. mieszkańców, dysponow-

anie własnym samochodem, łatwośc 
nawiązywania kontaktu

1 rok własne: 2, franczyzowe: 6 5,5

Bailine - doradztwo związane z 
dietą

100 tys. zł nie ujawnia
lokal 50 mkw.,w miastach pow. 150 tys. 

mieszkańców
5 lat własne: 1, franczyzowe: 12 4,5

Apteka Arnika 155 tys.zł uwzględniane indywidualnie
lokal 120-200 mkw. przy głownych 

ciągach komunikacyjnych i handlowych
1-2 lata własne: 15, franczyzowe: 3 3,5

Vision Express 400 tys. zł - 1 mln zł nie ujawnia lokal 80-130 mkw. 2-3 lata Franczyza: 25 0,5

OCENA SYSTEMU: 
O pkt: gdy koszty inwestycji większe niż 240 tys. zł, 1 pkt-201-240 tys. zł, 2 pkt: 151-200 tys. zł, 3 pkt: 101-150 tys. zł., 4 pkt: 0-100 tys. zł.
0 pkt: jeśli zwrot z inwestycji dłuższy niż 2 lata, 1 pkt: jeśli krótszy niż 2 lata
0,5 pkt za więcej niż 2 własne jednostki, 0,5 pkt za więcej niż 5 franczyzowych jednostek
0 pkt: jeśli opłaty dodatkowe, 1 pkt: jeśli opłat brak



Reklama

Czy warto inwestować w skle-
py z bielizną? Jaka jest ich przy-
szłość na polskim rynku?
Rynek bielizny jest z założenia 
rynkiem perspektywicznym. Jest 
to bowiem produkt podstawo-
wej potrzeby, którego używa 
większość populacji na świecie 
i 100 proc. społeczeństwa w Pol-
sce. Pozostaje  jednak pytanie, 
czy rynek będzie ewoluował 
w kierunku produktów brando-
wanych czy większość udziału 
pozostanie w cenowych hitach 
hipermarketów, dla których pro-
dukty z tej kategorii to typowi pri-
ce fighterzy.
Patrząc na aktualne realia kra-
jów rozwiniętych, widzimy że wy-
datki na bieliznę są kilkukrotnie 
wyższe niż w Polsce, co oznacza 
że potencjał i świadomość klien-
tów rośnie wprost proporcjonalnie do zamoż-
ności społeczeństw. 
Można zakładać że zgodnie z trendami innych 
segmentów rynku wzrost zamożności społe-
czeństwa powoduje automatyczne przejście 
na towar markowy: sprzęt RTV, samochody, 
odzież itp. W tym momencie pojawia się jedna 
różnica – bielizny nie widać na zewnątrz! Można 
na niej oszczędzać!  I w tym miejscu pojawia się 
szansa dla profesjonalnych, ale przede wszyst-
kim innowacyjnych sieci salonów z bielizną, kie-
rujących dostosowaniem jakości do ceny. 

Co Państwa sieć oferuje franczyzobiorcom? 
Dlaczego warto właśnie w nią zainwestować 
oszczędności?
Na każdym etapie aranżacji i zakupów wspie-
ramy naszego klienta koordynując cały pro-
ces. Finalnie to metraż salonu determinuje po-
ziom kosztów w konkretnym punkcie. 
Marka Esotiq zapewnia ze swojej strony wy-
konanie projektu lokalu na etapie aranżacji 
architektonicznej, pełną i aktualną ofertę asor-
tymentową, podręczniki operacyjne z instruk-

cjami i procedurami, know 
how dotyczący zarówno sprze-
daży, profesjonalnej obsługi 
klienta jak i visual marchandi-
singu, a także opiekę analitycz-
ną i alokacyjną. Dodatkowo 
całościowe wsparcie w zakre-
sie wszelkich materiałów rekla-
mowych  oraz globalnych i lo-
kalnych akcji marketingowych.

Czym wyróżnia się sieć Esotiq 
na tle konkurencji? Jakie są 
jej mocne strony?
Dotychczas w wyborze marek 
dla potencjalnego franczyzo-
biorcy głównym wyznaczni-
kiem były indywidualne pre-
ferencje i warunki handlowe. 
Dzisiaj po światowej recesji 
liczy się stabilność podmiotu 
oferującego franczyzę i per-

spektywa bezpiecznego wspólnego budowa-
nia marki na przyszłość.
Esotiq jest siecią, która w ciągu dwóch lat za-
notowała 500 proc. wzrost salonów franszyzo-
wych, z 14 do 70 jednostek.
Co roku w badania technologiczne inwestuje 
25 proc. wypracowanego zysku. Uważamy bo-
wiem, że obserwowanie trendów podczas tar-
gów w Paryżu to za mało, trzeba innowacyjnie 
podchodzić do produktu. Dlatego nasza ofer-
ta zmienia się zgodnie z pojawiającymi się ze 
strony klientek nowymi potrzebami.W ostatnich 
dwóch sezonach pojawiły się rozmiary na duże 
biusty, małe obwody czy bielizna korygująca. 
Przykładamy też olbrzymią wagę do szkoleń na-
szych doradców pracujących w salonach sieci.  
A obecnie uruchamiamy projekt, którego efek-
ty klientki będą mogły odczuć już we wrześniu 
– czyli wraz z wejściem nowej kolekcji. Jestem 
pewny, że nasza inicjatywa wniesie sporo zamie-
szania na rynek bieliźniarski. Jednym z niezaprze-
czalnych plusów naszej sieci jest też brak opłaty 
franczyzowej wynikającej z kupna licencji. 

PO

Obserwowanie trendów to za mało

Na pytania odpowiada 
Adam Skrzypek, dyrektor 
handlowy w firmie LPP, bę-
dącej właścicielem sieci 
Esotiq
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City Hell to marka, której wła-
ścicielem jest Outlet Polska – 
firma którą prowadzicie wspól-
nie z żoną. Dlaczego warto 
zainwestować w sklep z koń-
cówkami kolekcji i dlaczego 
po Państwa marką? 
Wypracowywaliśmy pozycję 
zarówno na rynku jaki i u do-
stawców przez pięć lat działal-
ności skupionej tylko na handlu 
nową, markową odzieżą wielu 
brandów. Nigdy nie mieliśmy nic 
wspólnego z odzieżą używaną 
i nie chcemy być kojarzeni w ja-
kikolwiek sposób z tą branżą. 
Współpracujemy z kilkunastoma 
dostawcami ponad pięćdziesię-
ciu marek odzieżowych, co daje 
niebywałą stabilność oferty, co 
w tej branży jest szczególnie ważne, oprócz 
oczywiście najniższych cen i ogrom wyboru. 
City Hell jest wynikiem niemal trzech lat pracy, 
przygotowań i przemyśleń. 
A dlaczego warto postawić na outlet? Handel 
końcówkami kolekcji daje ogromne możliwości 
–możemy proponować markową, nową odzież 
w pierwszym gatunku, niczym nie różniącą się 
od identycznej sprzedawanej w salonach pier-
wotnych tych marek, ale za to często o połowę 
taniej. Pełny zwrot z inwestycji powinien nastąpić 
szybciej niż okres na który jest zawierana umowa 
czyli dwa lata. To jeden z najkrótszych okresów 
franczyzowych w profesjonalnych sieciach. Sieć 
jest młoda, czego się nie wstydzimy i reaguje na 
potrzeby rynku i samych franczyzobiorców. 

Kiedy powstanie pierwsza placówka City 
Hell Baby i jakie są plany jej rozwoju? Jaki 
jest potencjał polskiego rynku jeśli chodzi 
o ten koncept? 
City Hell Baby to zupełna nowość, i może za-
brzmi to banalnie, ale powstała właśnie dlate-
go, że sami klienci o to pytali. A że sami mamy 
dzieci i rozklejamy się przy ciuszkach jakie 
mamy w ofercie, pękając z dumy widząc jak 

wyglądają inaczej od reszty 
swoich rówieśników – nie mu-
sieliśmy się długo zastanawiać 
nad tym pomysłem. W ofercie 
dziecięcej mamy marki tak 
nietuzinkowe i oryginalne jak 
Levis, Mexx, Fransa Kids i Noa 
Noa – niektóre znane tylko na 
zachodzie Europy, ale wszyst-
kie dużo taniej niż we właści-
wych salonach. Na ten rodzaj 
sklepu potrzebne są również 
dwa razy mniejsze nakłady niż 
na tradycyjny City Hell. Poten-
cjał oceniamy na bardzo duży, 
bo to pierwsza tego typu sieć 
w Polsce, ale przyzwyczailiśmy 
się do wytyczania trendów. 
Duże znaczenie dla takiego 
sklepu ma lokalizacja i to bę-

dzie – oczywiście oprócz zaangażowania 
partnera – kluczowym czynnikiem sukcesu tej 
marki. Pierwszy sklep rusza już w wakacje.

Ilu macie parterów obecnie? Co im oferuje-
cie po przystąpieniu do sieci? 
Trzymamy się standardów, aby żaden nasz 
salon nie zaniżał poziomu jaki sobie obrali-
śmy. Idziemy na jakość, nie na ilość. Proszę 
pamiętać, że Outlet Polska, jako dostawca 
odzieży obsługuje ponad 1200 sklepów w Pol-
sce i Europie środkowo-wschodniej. Nie trzeba 
więc wchodzić w sieć, żeby mieć możliwość 
zaopatrywać swój sklep w nasz towar. Ale 
będąc w City Hell pomagamy od pierwsze-
go momentu – czyli od znalezienia lokalu, 
wynegocjowaniu stawki za czynsz, opraco-
waniu skutecznej i niedrogiej reklamy, aż do 
profesjonalnych szkoleń, wspólnej reklamy 
ogólnopolskiej jak i również refinansowania 
tej lokalnej- najbliższej samemu partnerowi. 
Każdemu zainteresowanemu współpracą 
z nami poświęcamy tyle samo uwagi i czasu, 
aż dopasujemy możliwości klienta do naszych 
wymagań czy samej oferty. 

Rozmawiała Patrycja Otto

Pełny zwrot z inwestycji w dwa lata

Na pytania odpowiada 
Adam Bilik, współwłaści-
ciel spółki OUTLET POLSKA 
Bilik
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Patrycja Otto
patrycja.otto@infor.pl

Przystępując do sieci fran-
czyzowej, zaoszczędzamy
nie tylko czas, ale i pienią-
dze na uruchomienie dzia-
łalności. Są jednak i wady.
– Sieć oferuje pomoc przy
wyborze lokalizacji. Dzięki te-
mu istnieje mniejsze ryzyko,
że okaże się ona nietrafiona –
tłumaczy Michał Wiśniewski
z Profit System. 

Uruchamianie działalności
według wytycznych potrafi
obniżyć wydatki średnio o 20
proc. 

Taniej płacimy też za wypo-
sażenie lokalu. Jak wyjaśnia
Magdalena Piróg ze spółki Da
Grasso, korzysta się bowiem
z dostawców poleconych
przez franczyzodawcę.

Bywa jednak, że nakłady
mogą być niższe nawet o po-
łowę. 

Jak zauważa Adam Wro-
czyński z Akademii Rozwoju
Systemów Sieciowych, jest to

możliwe, jeśli nie trzeba po-
nosić wydatków na zakup wy-
posażenia do lokalu. Taka sy-
tuacja ma miejsce, jeśli fran-
czyzodawca przewiduje
dzierżawę mebli i urządzeń. 

Ale to niejedyne zalety dzia-
łania w ramach sieci. Zysku-
jemy także dzięki działalności
pod znaną już na rynku mar-
ką. Przede wszystkim dlate-
go, że łatwiej możemy pozy-
skać klientów. A to oznacza
szybszy zwrot zainwestowa-
nego kapitału niż w przypad-
ku biznesu prowadzonego
pod własnym szyldem. Przyj-
muje się, że średnio następu-
je on po około dwóch latach.
Są jednak sieci franczyzowe,
w których zainwestowany ka-
pitał można odzyskać po pół
roku. Do takich należy m.in.
Click Fashion, działająca
w branży odzieżowej, Kom-
fort, specjalizująca się
w sprzedaży wykładzin i dy-
wanów, czy Gold Finance ofe-
rująca doradztwo finansowe. 

– Ocenia się, że niezależne
firmy, które opierają się na

dobrym pomyśle, potrzebują
o wiele więcej czasu na roz-
pęd niż te, które działają
w sieci. Zwrot inwestycji
w koncept franczyzowy na-
stępuje najczęściej w ciągu

3 – 5 lat – tłumaczy Magdale-
na Kurda z Profit System. 

Biznes pod znanym na ryn-
ku szyldem gwarantuje też
większe zyski. Według wyli-
czeń ekspertów po przystą-

pieniu do sieci przez działa-
jącą już na rynku placówkę
potrafi on wzrosnąć nawet
o 30 proc. 

Osiąganie większych zy-
sków jest możliwe także dzię-

ki działaniu w grupie. Sieci
mają większą siłę negocjacyj-
ną z dostawcami towarów
w porównaniu z przedsiębior-
cami działającymi na własną
rękę. Realizacja zamówień

P O R A D Y E K S P E R T Ó W Wady i zalety biznesu we franczyzie

Działalność pod cudzym logo tańsza, ale tylko na etapie 

■ przy podpisywaniu umowy nie kierować się emocjami
■ warto sprawdzić, jakie jest zapotrzebowanie na produkt

lub usługę oferowaną przez franczyzodawcę
■ nie należy polegać wyłącznie na informacjach uzyskanych

od franczyzodawcy, ale też trzeba zrobić wywiad wśród
jego franczyzobiorców

■ sprawdzić należy kondycję finansową franczyzodawcy, na
przykład oglądając kopię ostatniego zatwierdzonego spra-
wozdania finansowego

■ sprawdzić, czy od momentu jego sporządzenia nie było
pogorszenia się sytuacji finansowej sieci

■ sprawdzić wiedzę biznesową oraz doświadczenie franczy-
zodawcy, kadry kierowniczej oraz głównych udziałowców,

■ sprawdzić, czy menedżerowie lub udziałowcy byli wcze-
śniej zaangażowani w system, który poniósł porażkę

■ sprawdzić, jak wyglądała historia rozwoju sieci, jakie ma
ona plany na przyszłość

■ potwierdzić, czy franczyzodawca ma zabezpieczenie za-
pewniające finansowanie działań sieci przez okres co naj-
mniej jednego roku od momentu podpisania umowy

Jak wybrać odpowiedniego franczyzodawcę

Reklama
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LEK NA KRYZYS
otwórz z nami 
własną aptekę

zdrowy i bezpieczny biznes

Otwórz własną aptekę ARNIKA

tel.: (89) 527 96 72
biuro@aptekiarnika.pl
www.aptekiarnika.pl

• obecnie: 15 aptek własnych
• 3 franczyzowe
• 9 w trakcie realizacji

Franchising

jest więc możliwa nawet z po-
nad 10-proc. upustem.

Prowadzenie biznesu we
franczyzie ma jednak rów-

nież pewne wady. Do nich
na pewno można zaliczyć
opłaty, które trzeba ponosić
na rzecz franczyzodawcy.

Pierwsza wiąże się z przy-
stąpieniem do sieci. Niekie-
dy taka opłata może sięgać
kilkadziesięciu tys. zł. Przy-
kładem jest Galeria Prezen-
tów, gdzie na licencję wyda-
my 35 tys. zł. 

Wielu franczyzodawców po-
biera oprócz tego przez cały
czas trwania kontraktu co
miesiąc opłaty za możliwość
działania w ramach systemu.
Są one ustalane kwotowo lub
procentowo od osiąganego
obrotu lub zysku. Może to być
2, ale i nawet 10 proc. Wresz-
cie jest opłata na tzw. fundusz
marketingowy, również usta-
lana w postaci procentu od
obrotu lub dochodu. Planując
biznes w sieci trzeba więc pa-
miętać o dodatkowych wy-
datkach. 

Wśród wad można też wy-
mienić brak dowolności przy
ustalaniu asortymentu, czy
zakresu oferowanych usług.
Trzeba podporządkować się
wytycznym sieci, a to ozna-
cza zamawianie produktów
ze wskazanych źródeł. 

uruchamiania

■ zasad, na jakich następuje przyjęcie franczyzobiorcy do
systemu

■ czasu obowiązywania umowy
■ warunków,na jakich można przedłużyć lub rozwiązać umowę,
■ praw i obowiązków franczyzobiorcy i franczyzodawcy
■ terenu, na jakim będzie działał franczyzobiorca, tzn. w ja-

kiej odległości może powstać inny punkt danej sieci
■ ochrony znaków towarowych i oznaczeń sieci
■ ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa
■ działalności konkurencyjnej do nieangażowania się w dzia-

łalność handlową czy usługową podobną do działalności
prowadzonej w ramach systemu franczyzowego

■ zakazu ujawniania informacji poufnych, które stanowią ta-
jemnicę przedsiębiorstwa

■ zakresu szkoleń, na jakie może liczyć franczyzobiorca
■ wysokości opłat licencyjnych, bieżących i marketingowej
■ sposobu prowadzenia promocji i reklamy sieci
■ sposobu, w jaki franczyzodawca może kontrolować fran-

czyzobiorcę
■ sposobu rozwiązania umowy, najlepiej w formie jasno

sprecyzowanych zapisów
Źródło: Franchising.pl

Czego nie może zabraknąć w umowie 

Reklama
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Jak na Państwa działalność wpływa nowa 
tendencja na rynku, polegająca na tym, że 
ubywa aptek?
Z polskiego rynku znikają pojedyncze małe 
apteki, które nie są w stanie konkurować 
z aptekami należącymi do dużych sieci 
farmaceutycznych. Wiele małych aptek 
tonie w długach i ma problemy ze spłatą 
swoich zobowiązań. Mimo, że rynek farma-
ceutyczny w Polsce rośnie. Obecnie w Pol-
sce apteki zrzeszone w sieci farmaceutycz-
ne stanowią prawie 20 proc. spośród 13,5 
tys. wszystkich aptek. Nowi przedsiębior-
cy decydujący się na otwarcie apteki są 
świadomi, że w pojedynkę nie są w stanie 
utrzymać zdecydowanej przewagi konku-
rencyjnej. Sieć jest bowiem wstanie wyne-
gocjować z dostawcami leków korzystne 
warunki handlowe oraz przeprowadzać 
skuteczne, nowoczesne działania marke-
tingowe, które pozytywnie wpływają na 
prowadzoną działalność. 

Kto może zostać Państwa partnerem bizne-
sowym? Jakie trzeba spełnić kryteria, by zo-
stać właścicielem apteki?
Osoba mająca zdolności menadżerskie i po-
siadająca gotowość do osobistego zaanga-
żowania się w prowadzenie apteki. Musi też 
dysponować środkami finansowymi na pokry-
cie wydatków związanych z opłatą wstępną,  
kosztami remontów, przystosowaniem wnętrza 
apteki do wymogów sieci oraz zakupem to-
waru. Przewidywana suma inwestycji jest na 
poziomie 155 tys. zł. Wśród kryteriów, które trze-
ba spełnić jest dysponowanie lokalem o po-
wierzchni 120-200 mkw.. W przypadku jego wy-
najmu umowa nie może trwać krócej niż 5 lat. 
Doświadczenie w branży nie jest konieczne, 
choć mile widziane. Wymagamy natomiast 
doświadczenia w prowadzeniu własnej dzia-
łalności gospodarczej.

Jak wzrastają obroty punktu, który z nieza-
leżnego przekształcił się w sieciowy?  Co na-
tomiast zyskuje nowo otwierana placówka 
wstępując w szeregi Państwa sieci? 
Restrukturyzacja pojedynczej apteki, poprzez 
przyłączenie się do sieci Apteki Arnika daje jej 
silne podstawy do osiągnięcia trwałej przewagi 
konkurencyjnej w lokalnym otoczeniu.    Samo-
dzielnie działający przedsiębiorca prowadzą-
cy aptekę nie jest w stanie być konkurencyjny 
cenowo, a co za tym idzie osiągać odpowied-
niego poziomu obrotów. Wdrożenie systemu  
franczyzowego przyczyni się do podniesienia 
jej rentowność oraz do jej dalszego rozwoju. Pla-
cówka uruchamiana od zera może natomiast 
liczyć na okres zwrotu z inwestycji w ciągu 2 lat. 
Korzysta bowiem z siły zakupowej naszej sieci 
oraz uczestniczy w centralnie zorganizowanych 
akcjach promocyjnych i reklamowych , w tym 
w programie lojalnościowym. Przedsiębiorca 
otrzymuje też pomoc przy wyborze lokalizacji, 
przystosowaniu apteki do otwarcia i rekrutacji 
personelu. Oprócz tego do apteki franczyzowej   
przydzielany jest koordynator, który odbywając 
cykliczne wizyty, wspiera działalność operacyj-
ną i handlową punktu.

PO

Doświadczenie 
nie jest wymagane

Rozmowa z Waldemarem Ciunelem, właści-
cielem Aptek Arnika
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Decyzja. Oboje z mężem staliśmy niedaw-
no przed koniecznością dokonania sporych 
zmian: zamykał się etap życia zawodowego 
mojego męża, urodziło nam się drugie dziec-
ko. Jeszcze wtedy nie wiedzieliśmy, że „nowe” 
oznacza własną firmę. Nie wiedzieliśmy z ja-
kimi kosztami (finanse, czas zabrany rodzinie) 
musimy się liczyć. 
Poszukując sensownych rozwiązań zoriento-
waliśmy się, że najlepiej będzie założyć własną 
działalność. Mięliśmy oszczędności, a że mąż 
przez krótki czas był bezrobotnym, mogliśmy 
również skorzystać z dofinansowania z Urzędu 
Pracy w Ostrołęce.
Baliśmy się konsekwencji pomyłki,  zatem sku-
piliśmy się na poszukiwaniu sprawdzonego 
pomysłu. Skoro sprawdzony,  to tylko franczyza!
Wybraliśmy Office1. Z ich siecią biuroserwisów 
zetknęłam się na portalu  Franczyza.pl , ale jesz-
cze wtedy nie wiedziałam, że to będzie „moje 
Office1”. Skłanialiśmy się raczej ku  dziedzinie 
o bardziej „męskim” charakterze. Rozmawialiśmy 
z różnymi sieciami, ale tylko  z jedną -  właśnie 
z OFFICE 1 – nawiązałam naprawdę wartościo-
wy i przyjacielski kontakt od samego początku.
To była długa, wieczorna rozmowa z dyrekto-
rem rozwoju sieci, Grażyną Marciniak, która 
z pasją i  entuzjazmem opowiadała mi o mar-
ce OFFICE 1. Od tej rozmowy wszystko się za-
częło. Wiem, że to był dobry wybór, a my się 
wciąż jeszcze  uczymy. Uczymy się tej branży 
i bycia  dobrym w tej branży. 
Trudności mamy już za sobą. To były te tygo-
dnie tuz przed  otwarciem… czyli zetknięcie 
się z całym konceptem sieci, z kulisami zarzą-
dzania firmą, z nazewnictwem i całą, szeroką 
gamą asortymentu. No i oczywiście praca 
mrówcza nad dostosowaniem cen do realiów 
Ostrołęki. Tuż po otwarciu, najbardziej zaskaki-
wał nas ogrom informacji  i cokolwiek by pod 
tym pojęciem nie ujął – było ich tyle, że w tej 
chwili jestem dumna, iż zdołaliśmy to wszystko 
ogarnąć w przeciągu ośmiu tygodni jaki upły-
nęły od otwarcia.
Mój mąż jest właścicielem biznesu  i osobą de-
cyzyjną, natomiast ja z racji tego, że pracuję 

na pełnym etacie w innej firmie, jestem  jego 
marketingowcem, doradcą i wsparciem.
Praca z Centralą sieci. Nie wiem, czy inne 
sieci potrafią tak wspaniale synchronizować 
się z potrzebami swoich franczyzoborców. 
Od pierwszego spotkania, dyrektor rozwoju 
obejmuje  opieką, dopinguje i służy każdą , 
absolutnie każdą pomocą, radą, wsparciem. 
Dostaliśmy też mnóstwo materiałów marketin-
gowych do pracy na rynku. Cała robota przed 
otwarciem, to była dla obu stron ciężka harów-
ka. Szczególnie ważkie były decyzje na temat 
zatowarowania, związanego ze specyfiką na-
szego kurpiowskiego regionu. Ludzie z Office1, 
którzy pracowali nad naszym projektem byli 
tak samo zdeterminowani jak my, właściciele 
- jakby to był ich własny pierwszy biznes. Oni 
chcieli tego i dążyli do tego,  by razem z nami 
odnieść sukces.
Firma, której misją jest obsługa biznesu. 
Profesjonalizm to podstawa. Jeśli mam świa-
domość, że jestem dobrze przygotowana do 
rozmowy z klientem i on to wyczuwa, to złoży 
zmówienie na wykonanie usługi czy dostawę 
towaru. Klienci chcą być obsługiwani przez za-
wodowców. Sądzę że osobowość menedżera 
w 90%   decyduje o sukcesie takich firm jak 
nasza. Klienci sprawiają frajdę, kiedy mówią 
”spadliście nam tu z nieba” , „jaka miła obsłu-
ga”, „gdzie się tacy uchowali?”. Słowa cenniej-
sze niż złoto i najlepsza reklama, prawda?

Opowiadała: Wiesława Dąbrowska, 
franczyzobiorca Office1 z Ostrołęki

Office1 Poland SA, 66-300 Międzyrzecz, 
ul. Poznańska 106 , www.franczyzadlaciebie.pl

kontakt: Grażyna Marciniak  tel. 697220054

Moje Office1
Reklama Promocja

1. Według działalności
■ dystrybucyjne
■ usługowe
■ produkcyjne i mieszane – oba istnieją w zasadzie tylko

w teorii

Franczyza dystrybucyjna występuje wtedy, gdy franczyzo-
dawca udostępnia franczyzobiorcy swoje know-how w po-
staci asortymentu towarów i wiedzy.

2. Według rodzaju przekazywanego know-how 
■ franczyza dystrybucji produktu
■ franczyza formuły przedsiębiorstwa

Franczyza formuły przedsiębiorstwa to rodzaj franczy-
zy, w której przekazywane jest know-how w postaci
pełnej koncepcji prowadzenia działalności. Franczyzo-
biorca otrzymuje wiedzę związaną nie tylko ze sprze-
dażą lub wykonywaniem usługi ale też prowadzeniem
całej firmy.

3. Według organizacji systemu:
■ bezpośrednia
■ wielokrotna
■ master franczyza lub subfranczyza
■ przedstawicielstwo regionalne

Franczyza bezpośrednia to najprostszy i najczęściej spoty-
kany system franczyzowy. Franczyzodawca sam świadczy
na rzecz biorcy licencji usługi opisane w treści umowy. Sam
kontroluje, doradza, szkoli, prowadzi działania marketingo-
we i finansowo-księgowe.

Trzy najważniejsze klasyfikacje 
systemów franczyzowych

PATRYCJA OTTO

Rocznie przybywa około 80
sieci franczyzowych na pol-
skim rynku. Co jest powo-
dem tak dynamicznego
rozwoju? 

MONIKA DĄBROWSKA

Pierwszy powód jest taki, że
Polacy częściej i chętniej my-
ślą o założeniu własnej firmy
– przynajmniej raz pomyśli
o tym każdy aktywny zawo-
dowo człowiek. I coraz wię-
cej ludzi nie poprzestaje na
myśleniu. Po drugie znaczna
część początkujących biz-
nesmenów szuka pomysłów
sprawdzonych o mniejszym
stopniu ryzyka niż samo-
dzielna firma. Dlatego coraz
więcej ludzi sięga po fran-
czyzę, gdyż z założenia jest
to metoda sprawdzona przez
twórcę systemu. Choć brak
kapitału nadal bywa barierą,
to sytuacja i tak jest znacz-
nie lepsza, niż w pierwszych

latach rozwoju franczyzy
w Polsce. 

Jak Polska na tym tle wy-
pada na tle Europy?
Bardzo dobrze, zwłaszcza po
okresie kryzysu, który nie
zrobił w Polsce takiego spu-
stoszenia, jak w krajach euro-
pejskich. Co prawda nasza
franczyza nie osiągnęła jesz-
cze rozmiarów rynku hisz-
pańskiego, który wielkością
przypomina polski, ale jeste-
śmy rynkiem dojrzałym i wia-
rygodnym. Świadczy o tym
kilka czynników. Po pierwsze,
od kilku lat systemy rodzime
dominują nad zagranicznymi.

Po drugie nasz rynek franczy-
zowy żywo reaguje na pozy-
tywne sygnały i trendy gospo-
darcze – dynamicznie rozwi-
ja się w sektorach przeżywa-
jących rozkwit. Po trzecie
coraz więcej polskich firm
franczyzowych decyduje się
na ekspansję zagraniczną. 
Wiarygodność polskiego
rynku dodatkowo potwier-
dza fakt, że Polska Organiza-
cja Franczyzodawców dołą-
czyła w tym roku do grona
czołowych europejskich sto-
warzyszeń skupionych w Eu-
ropejskiej Federacji Fran-
chisingu. Organizacja ta sku-
pia kraje mogące się po-
chwalić stabilnymi
i wiarygodnymi rynkami, na
których franczyza rozwija
się w oparciu o przejrzyste
rozwiązania prawne. 

Czy po nasyceniu się rynku
dojdzie do weryfikacji? Kto
ma szanse przetrwać?

Obecnie ma polskim rynku
funkcjonuje około 600 sys-
temów franczyzowych.
Szacujemy, że w najbliż-
szych latach ich liczba mo-
że się jeszcze podwoić, po-
tem ta dynamika zacznie
spadać. Nawet na bardzo
dojrzałych rynkach wystę-
puje rotacja w sektorze
franczyzy i jest to pozytyw-
nym zjawiskiem. Dlatego po
nasyceniu rynku nadal bę-
dą powstawać nowe sieci
franczyzowe, ale będą też
znikać najsłabsze lub te,
w których formuła franczy-
zy już się wyczerpała. Tak
naprawdę systemów wery-
fikacja trwa cały czas – po-
twierdzają to ubiegłorocz-
ne dane – w trudnym dla ca-
łej gospodarki 2009 roku
rozwój na drodze franczyzy
zakończyło blisko 40 firm.
Jednak w tym samym roku
pojawiło się 120 nowych
systemów. 

T R Z Y  PYTA N IA  DO  

Moniki Dąbrowskiej
prezes zarządu Polskiej Organizacji Franczyzodawców, menadżera ds. franczyzy w McDonald's Polska

Franczyza pomaga rozwinąć własny biznes
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Nie wystarczy atrakcyjny
produkt i rozpoznawalna
marka, by z sukcesem roz-
wijać sieć w systemie fran-
czyzowym. Budowa sieci
musi być poprzedzona pro-
fesjonalnym przygotowa-
niem założeń oraz doku-
mentacji takiego systemu.
Przedsiębiorcy planujący
rozwijać działalność w opar-
ciu o sieć franczyzy muszą
mieć świadomość zagrożeń
z tym związanych. Niewła-
ściwa selekcja franczyzo-

biorców w skrajnych przy-
padkach może doprowadzić
do bankructwa całej sieci.
Można narazić się na utratę
wiarygodności wśród klien-

tów czy zniszczenie budo-
wanego przez lata wizerun-
ku marki. 

Franchising jest skutecz-
nym sposobem na szybki roz-
wój firmy i umożliwienie jej
obecności na nowych ryn-
kach zbytu. Warunkiem osią-
gnięcia takiego sukcesu są
jednak staranne i profesjo-
nalne przygotowanie założeń
oraz dokumentacji systemu
franczyzowego, opracowanie
trafnej strategii rozwoju sie-
ci, umiejętny dobór franczy-

zobiorców czy skuteczne za-
rządzanie siecią placówek
franczyzowych.

Nie jest to ani szybkie, ani
łatwe dla firm, które decy-

dują się przekształcić swoją
dotychczasową działalność
w system franczyzowy. Dla-
tego firmy takie powinny do-
brze się przygotować do
przeprowadzenia takiej ope-
racji, gromadząc niezbędną
wiedzę z dziedziny franczy-
zy i jej praktycznego zasto-
sowania.

Odpowiednia selekcja
Jedną z przyczyn porażek

franczyzodawców jest nie-
dokładne przeprowadzenie

testów pilotażowych, które
mają za zadanie udowodnić,
że system ma szanse od-
nieść rynkowy sukces. Te-
stowanie powinno trwać tak

długo, jak to jest konieczne,
by udowodnić zdolność sy-
temu do przetrwania na
rynku w różnych lokaliza-
cjach i w różnych warun-
kach rynkowych. Trzeba
także się upewnić, że czyn-
niki sezonowości zostały
rozpoznane i wzięte pod
uwagę przez franczyzodaw-
cę. W rzeczywistości rozwi-
nięcie systemu może zająć
nowemu franczyzodawcy
nawet dwa lata, zanim bę-
dzie on gotowy do sprzeda-
ży licencji. 

Innym błędem popełnianym
przez franczyzodawców jest
pospieszny i niedokładny do-
bór partnerów biznesowych,
co najczęściej zdarza się na
wczesnym etapie działania
sieci franczyzowej. 

Wielu franczyzodawców
zapomina też o tym, że osią-
gnięcie progu zyskowności
może im zająć nawet pięć
lat. Franczyzodawca może
w każdej chwili potrzebować
dodatkowego kapitału w sy-

tuacjach zagrożenia utraty
płynności finansowej. Brak
kapitału jest szczególnym
utrudnieniem w przypadku
systemów, w których fran-
czyzodawcą jest jednocze-
śnie dostawcą produktów, po-
nieważ taka sytuacja powo-
duje zamrożenie kapitału
w zapasach. Trzeba pamię-
tać, że franczyza nie jest roz-
wiązaniem dla firmy, która
ma kłopoty finansowe.

Błędy w centrali
Potencjalni franczyzobior-

cy, zanim zwiążą się z fran-
czyzodawcą, nie mogą zapo-
mnieć o tym, że i on może po-
pełniać błędy biznesowe.
Wówczas może się to odbić
negatywnie na całej sieci – to
jedna z głównych wad uczest-
nictwa w sieci franczyzowej.
Przed podpisaniem umowy
warto więc dokładnie prze-
świetlić dostawcę licencji.

Trzeba zbadać sytuację fi-
nansową franczyzodawcy.
Pomóc może w tym np. księ-

gowy. Warto się upewnić, czy
franczyzodawca posiada od-
powiedni kapitał, aby konty-
nuować prowadzenie firmy
w przyszłości. 

Konieczne jest zweryfiko-
wanie, czy franczyzodawca
przeprowadził badania ryn-
ku, jak w praktyce działa sys-
tem i czy dotychczasowi fran-
czyzobiorcy są zadowoleni ze
swoich wyników, współpracy
i działań franczyzodawcy.

Eksperci odradzają zakup
licencji od kogokolwiek inne-
go niż franczyzodawca,
a więc od brokerów franczy-
zowych, którzy będą zainte-
resowani jak największą
sprzedażą.

Bardzo dokładnie, najlepiej
przy asyście prawnika, trze-
ba przeczytać umowę fran-
czyzową. Mimo że stroną
dominującą takiej umowy
zawsze będzie franczyzo-
dawca, umowa musi być ko-
rzystna również dla franczy-
zobiorcy. 
Janusz Stachowiak

D Z I A Ł A L N O Ś Ć  G O S P O D A R C Z A Sprzedaż i zakup licencji

Niewłaściwy dobór partnerów grozi bankructwem

Konieczne jest zweryfikowanie czy franczyzo-

dawca przeprowadził badania rynku, jak

w praktyce działa system i czy dotychczasowi franczy-

zobiorcy są zadowoleni ze swoich wyników
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Umowa franczyzowa to
podstawa współpracy po-
między franczyzodawcą
a franczyzobiorcą. Nie ma
uniwersalnej umowy. Są
jednak już wypracowane
zasady i normy współpracy
pomiędzy stronami.

Przede wszystkim treść
umowy musi być jasna i pre-
cyzyjna do tego stopnia, by
przedsiębiorca, który ma za-
miar zostać franczyzobiorcą,
mógł taki dokument zrozu-
mieć bez pomocy prawnika.
Franchising nie jest normo-
wany regulacjami prawa cy-
wilnego, ale nie ma zupełnej
dowolności w kształtowaniu
treści umowy. Ze względu na
różnorodność działania syste-
mów franczyzowych nie da
się z prawnego punktu widze-
nia opracować jednego sza-
blonu albo gotowego wzorca
uniwersalnej umowy franczy-
zowej, którą można by było
powielać do wszystkich trans-
akcji franczyzowych. Istnieje
jednak pewien określony
szkielet umowy franczyzowej.

Trzy etapy
Każda umowa powinna roz-

poczynać się od preambuły.
W tej części powinien zostać
określony stan faktyczny,

w tym intencje stron umowy,
a także idee i wartości, w opar-
ciu o które będą funkcjonować
relacje pomiędzy partnerami.
Następnie, by w przyszłości
nie dochodziło do sporów,
umowa powinna definiować
podstawowe pojęcia i terminy
stosowane w treści umowy.

Kolejne postanowienia do-
brze sporządzonej umowy
powinny zawierać poszcze-
gólne etapy i warunki współ-
pracy. W zasadzie są trzy eta-
py: postanowienia związane
z zawarciem umowy, opis
praw i obowiązków stron
w trakcie obowiązywania
umowy, regulacje i postano-
wienia odnoszące się do
ewentualnych przyczyn i spo-
sobów rozwiązania umowy
franczyzowej.

Dobry kontrakt powinien
zawierać kroki albo zasady,
które są konieczne do podję-
cia, a następnie prowadzenia
i zakończenia współpracy po-
między stronami umowy.
Trzeba pamiętać, że umowa
to zbiór logicznych sformuło-
wań i postanowień oraz zasad
współpracy.

Zasada równości
Dopuszczalność zawierania

umów franczyzowych wyni-

ka z tzw. zasady swobody za-
wierania umów gospodar-
czych unormowanej w art.
353 kodeksu cywilnego.
A więc według tego przepisu
strony umowy mogą ułożyć
stosunek prawny według
własnego uznania, ale w gra-
nicach przyjętych norm zwy-
czajowych i zachowania zasa-
dy równości praw i obowiąz-
ków stron umowy. Zasada ta
jednak nie zawsze jest prze-
strzegana.

Franczyzowe umowy niena-
zwane są tworzone w grani-
cach swobody kontraktowa-
nia. Granice te w przypadku
franchisingu są wyznaczone
m.in. przez bezwzględnie
obowiązujące przepisy usta-
wy z o ochronie konkurencji
i konsumentów. Między stro-
nami powinna być wyznawa-
na zasada: dobrej wiary,
uczciwego obrotu, dobrych
obyczajów oraz względy
słuszności. W związku z bra-
kiem prawnej definicji fran-
chisingu, trudno jest ustalić
cechy charakterystyczne
umowy franczyzowej i za-
kwalifikować ją jako nazwa-
ną. Dlatego ważny w tej sytu-
acji jest art. 56 kodeksu cy-
wilnego. Stanowi on m.in., że
czynność prawna wywołuje

nie tylko skutki w niej wyra-
żone, ale również te, wynika-
jące z określonych ustaw,
ustalonych zwyczajów i z za-
sady współżycia społecznego.

Prawa i obowiązki
W przypadku franchisingu

rozwiązania stosowane przez
polskie przedsiębiorstwa po-
zostają pod silnym wpływem
prawnych i zwyczajowych
rozwiązań z państw europej-
skich i USA. Ale nie ma jak
dotychczas wypracowanej
dyrektywy unijnej odnoszą-
cej się do franchisingu. 

Należy też pamiętać, że
umowa franchisingu nie jest
umową dystrybucji, najmu,
dzierżawy, agencji ani zlece-
nia. Jest podobna częściowo
do umowy licencyjnej. Obie
zawierają element zezwole-
nia na korzystanie przede
wszystkim ze znaku towaro-
wego i know-how. Podstawo-
wa różnica jest taka, że umo-
wa franczyzowa jest z natury
obszerniejsza. Oprócz ele-
mentów licencyjnych musi
zawierać zasady określające
wzajemne prawa i obowiązki
stron. Do tych zasad np. nale-
żą: warunki udzielania pomo-
cy, postanowienia dotyczące
dostaw, zatrudnienia i szkole-

nia pracowników, adaptacje
lokalu na potrzeby działalno-
ści oraz inne określenia.

Ponadto franczyzodawca
zwykle ma większe upraw-
nienia niż licencjodawca. Je-
go rola jest aktywna w trak-
cie trwania umowy franczy-

zowej. Może kontrolować
franczyzobiorców pod wzglę-
dem dbałości o jednolitość
systemu i wizerunku sieci,
a nie tylko dbałości o zysk
i prawidłowe korzystanie z li-
cencji.
Andrzej Skowroński

P R A W O Najważniejsze regulacje dotyczące franchisingu

Umowa jest podstawą współpracy franczyzowej

Według Profit System profesjonalnie sporządzona
umowa powinna zawierać 12 zasad, doprecyzowanych
jeszcze przed podjęciem współpracy. Są nimi:
1. Zasady przystąpienia do systemu
2. Okres obowiązywania umowy
3. Teren działania franczyzobiorcy
4. Prawa i obowiązki stron
5. Ochrona znaków towarowych i oznaczeń sieci
6. Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa
7. Działalność konkurencyjna
8. Szkolenia
9. Opłaty licencyjne i opłaty marketingowe
10. Promocja i reklama
11. Uprawnienia kontrolne franczyzodawcy
12. Zasady rozwiązania umowy.

Umowy franczyzowe mogą zawierać dodatkowe postano-
wienia m.in. dotyczące kar umownych w przypadku zerwa-
nia warunków umowy, zabezpieczeń, wierzytelności fran-
czyzodawcy albo ustalające zobowiązania stron po zakoń-
czeniu współpracy. Jak w każdej umowie powinny być za-
warte postanowienia końcowe, w których najczęściej są
podane normy prawne mające zastosowanie w sprawach
nieuregulowanych w umowie.

12 zasad dobrej umowy

R Y N E K Specjalizacja receptą na przetrwanie na konkurencyjnym rynku

Szybko rośnie liczba sieci specjalistycznych
Patrycja Otto
patrycja.otto@infor.pl

Eksperci szacują, że do koń-
ca roku na polskim rynku
działać będzie 640 syste-
mów franczyzowych, a co
dziesiąty z nich to będzie
sieć specjalistyczna, do któ-
rej łącznie należeć będzie
3 tys. placówek.
Według analityków tylko ta-
kie specjalistyczne sklepy ma-
ją szansę przetrwać w bezpo-
średnim starciu z zagranicz-
nymi sieciami, które coraz dy-
namiczniej rozwijają się
w naszym kraju. Docierają
także do coraz mniejszych
miast, zagrażając lokalnym
przedsiębiorcom. 

Jak uważa Andrzej Faliński,
dyrektor generalny Polskiej
Organizacji Handlu i Dystry-
bucji, dzięki specjalizacji
sklepy z branży spożywczej
mają wręcz nie tylko szansę
przetrwać, ale i zwiększyć
swoje obroty, w momencie

gdy w ich okolicy powstanie
wielki market. 

– Bo po to, czego nie kupili
w hipermarkecie, konsumenci
przyjdą do mniejszego sklepu
specjalistycznego – zauważa
Andrzej Faliński. 

Obecnie wśród sieci specja-
listycznych najliczniejszą
grupę stanowią sklepy z ar-
tykułami spożywczymi. We-
dług najnowszego raportu
Profit System dysponują one
obecnie 1,4 tys. sklepów fran-
czyzowych. 

Są to na ogół placówki otwie-
rane przez producentów mięs
i wędlin oraz piekarnie. Swoje
miejsce w tej grupie znalazły
również sklepy z alkoholami
(Winoteka, Dobrewina.pl) oraz
herbatą ikawą (Czas na herba-

tę, Tea for you oraz Pożegna-
nie z Afryką). 

– Bogatą ofertę w tej grupie
uzupełniają systemy oferujące
zdrową żywność, jak na przy-
kład Żółty Cesarz – sieć wege-
tariańskich sklepów z żywno-
ścią BIO oferująca także bioko-

smetyki i publikacje poświęco-
ne zdrowemu żywieniu – mówi
Marcin Kaleta zProfit System.

Mimo tego, jak uważają ana-
litycy Akademii Rozwoju Sys-
temów Sieciowych, to sklepy
mięsne wiodą zdecydowany
prym w tej kategorii. Jak sza-
cuje firma w swoim ostatnim
badaniu, obecnie na rynku
działa ponad 1550 placówek
zrzeszonych w ramach pięciu
sieci budowanych przez zakła-
dy mięsne. Numerem jeden
jest Sokołów, który ma około
100 sklepów własnych i około
700 partnerskich, dalej jest
Makton należący do PKM Du-
da, dysponujący siecią 400
sklepów patronackich. Kolejną
siecią sklepów mięsnych wjest
Gzella, która liczy 220 delika-

tesów ipunktów własnych oraz
patronackich. Dużą siecią – po-
nad 125 sklepów pod szyldem
URzeźnika – dysponują też za-
kłady PMB z Białegostoku. 

Ale nie tylko na rynku spo-
żywczym spotkać można sieci
specjalistyczne. Kolejną bran-

żą, w której aktywnie działają,
est wyposażenie wnętrz. Mo-
wa tu o takich sieciach jak Do-
bre Dla Domu, Komfort, Ruck
Zuck, Majster, Glazura Kró-
lewska, Eurofirany. Według
Profit System ich łączna liczba
przekracza obecnie 500 placó-
wek na licencji.

– W przeciwieństwie do mar-
ketów budowlanych sieci te nie
poszerzają asortymentu o no-
we kategorie, ale pogłębiają już
istniejącą ofertę uzupełniając
ją o kolejne modele drzwi, pa-
neli, podłóg drewnianych czy
płytek ceramicznych. Dzięki
temu mogą skierować ofertę
również do klienta profesjonal-
nego, jak i ekip podłogowych
czy architektów – zauważa
Marcin Kaleta. 

Przykładem sieci, która po-
stawiła na specjalizację jest
DDD Dobre Dla Domu, licząca
w kraju już 50 sklepów.

– Postawiliśmy na wąski asor-
tyment, ale bogaty wybór.
Wasortymencie podłóg mamy
1 tys. wzorów, z kolei w katego-
rii drzwi na ekspozycji propo-
nujemy 100 modeli – wyjaśnia
Piotr Matluch, prezes zarządu
DDD Dobre Dla Domu. 

Jak dodaje sieć inwestuje tak-
że w usługi dodatkowe, który-
mi chce wyróżnić się na tle kon-
kurencji. 

- Obecnie oferujemy usługi
pomiaru, dowozu oraz monta-
żu towaru uklienta. Współpra-
cujemy też z projektantami,
którzy są wstanie doradzić ku-
pującym w wyborze – wymie-
nia Piotr Matluch. 

Specjalizacja rozwija się rów-
nież na rynku IT. Licencję na
prowadzenie sklepu oferują
min. Alsen, Arno Komputer,
Komputronik, Open IT, Sferis
czy Vobis. Łączna liczba licen-
cyjnych sklepów w tej branży
przekracza obecnie tysiąc pla-
cówek. 

Stosunkowo młodą branżą,
lecz coraz częściej obecną
wśród sieci specjalistycznych,
jest ochrona zdrowia. Tu wy-
różnić można chociażby łódzki
Mobilex rozwijający sieć Gale-
ria Zdrowia ze sprzętem orto-
pedycznym irehabilitacyjnym.
Co ciekawe, mimo że w skle-
pach specjalistycznych stawia
się na fachową widzę, przystę-
pując do tego systemu, nie
trzeba mieć wykształcenia kie-
runkowego ani doświadczenia
w branży. 

– Oferujemy szkolenia na-
szym przyszłym parterom
biznesowym. W trakcie spo-
tkań poznają istotne dla dzia-
łalności akty prawne, zasady
współpracy z Narodowym
Funduszem Zdrowia oraz in-

nymi podmiotami. Uczymy
także doboru sprzętu – wyja-
śnia Aneta Fendorf z Galerii
Zdrowia. 

Firma przygotowuje partne-
rów także w zakresie likwida-
cji barier architektonicznych. 

– Widzimy coraz większe za-
interesowanie naszym syste-
mem, który ze względu na spe-
cjalizację zwiększa także bez-
pieczeństwo przetrwania na
rynku. Obecnie mamy czte-
rech franczyzobiorców. We
wrześniu ich liczba wzrośnie
do dziesięciu – mówi Aneta
Fendorf. 

Doświadczenia w branży nie
wymagają również gabinety
stomatologiczne, wśród któ-
rych jest notowana na New
Connect Dent-a-Medical, fir-
ma specjalizująca się w sto-
matologii. By zostać jej fran-
czyzobiorcą, również nie trze-
ba być stomatologiem z wła-
snym gabinetem. 

Nieco mniej wymagające pod
względem specjalistycznego
wykształcenia są również fran-
czyzowe sieci aptek, jak na
przykład Mediq, Arnika czy
Bliska Apteka. Nie oczekują
one, że ich franczyzobiorca bę-
dzie magistrem farmacji. Wy-
starczy jedynie, że zatrudni
farmaceutę do kierowania pla-
cówką. 

Stosunkowo młodą branżą, lecz coraz częściej

obecną wśród sieci specjalistycznych, jest

ochrona zdrowia
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Co stoi za sukcesem firmy i dynamiczną 
ekspansją sieci pizzerii Biesiadowo oraz Crazy 
Piramid na terenie całego kraju?

- Podstawą sukcesu firmy jest oferta, jaką kierujemy 
zarówno do naszych przyszłych franczyzobiorców, 
jak i do konsumentów. W obu naszych konceptach 
koszt inwestycji jest niewielki. A mianowicie: w sieci 
pizzcrii Biesiadowo przy lokalu o powierzchni około 
70 mkw. jest to kwota od 42 tys. Złotych w górę. 
a w sieci Crazy Pimmid. w której nowością jest pizza 
podawna w kształcie rożka, minimalny wkład to 
15400 złotych. Przy czym w Crazy Piramid Pizza 
franczyzobiorca może wybrać jedną z trzech form 
współpracy: pierwszą możliwością jest posiadanie 
samej maszyny do produkcji pizzy w kształcie rożka 
i sprzedaż pizzy przez okienko podawcze w niewielkim 
lokalu; drugą jest wstawienie maszyny do już 
funkcjonującego lokalu - na przykład pizzerii, pubu, 
stacji benzynowej itp., a trzecią jest pełen koncept 
Crazy Pimmid Pizza wraz z „wizualem”, gdzic oprócz 
pizzy rożek proponujemy pełne menu tej sieci.

Co wyróżnia firmę Wojtex jako partnera 
handlowego, cenionego przez współpracujące 
podmioty?

- Moim zdaniem to rzetelność, wiarygodność 
i partnerska współpraca, czego potwierdzeniem 
jest wręczony nam W tym roku Złoty Certyfikat 
Rzetelności, przyznawany przez Krajowy Rejestr 
Długów.

Oprócz organizacyjnej sfery działalności 
i konsekwencji w realizacji planów ważna jest 
oferta, którą w tym roku nagrodzono Laurem 
Konsumenta jako odkrycie roku. Czym podbijają 
państwo serca klientów i jaki jest dalszy krok 
w strategii firmy?

- Pizzerie Biesiadowo wystrojem przypominają 
Wiejską chatę a w tego typu klimacie dobrze czuje 
się klient w każdym przedziale wiekowym. Podajemy 
największą pizzę o rozmiarze 57 cm oraz o smakach 
i nazwach, których nie znajdziemy u konkurencji. 
Ponadto proponujemy 70-cemymctrową zapiekankę 
z pieca i wiele innych specjałów w rozmiarze XXL.
Dalszym krokiem w rozwoju firmy będzie pozyskiwanie 
kolejnych franczyzobiorców, przy czym nie tylko w kraju, 
bowiem poszukujemy masterfranczyzobiorców, 
którzy będą reprezentować naszą firmę także 
za granicą.

Pizzerie Biesiadowo 
podbijają Polskę
Rozmowa z Wojciechem Goduńskim, 
właścicielem PPHU Wojtex,
zarządzającego siecią pizzerii Biesiadowo oraz Crazy Piramid Pizza

Reklama

Jak oceniacie Państwo rynek gastronomicz-
ny w chwili obecnej oraz perspektywy jego 
rozwoju?
Rynek jest obecnie ustabilizowany – większość 
graczy to jego stali uczestnicy, którzy cieszą się 
w miarę ugruntowaną pozycją. Nic dziwnego 
więc, że aby móc się wśród nich przebić nie-
zwykle istotne jest odnalezienie niszy i dobry 
pomysł na jej zagospodarowanie – dowodem 
na to jest niewątpliwie sukces Multifoodu STP.
Ogromne możliwości w biznesie gastronomicz-
nym stwarza również uruchomienie działalno-
ści na zasadzie partnerstwa franczyzowego. 
Rozwiązanie takie zdecydowanie minimalizu-
je ryzyko porażki, a nawet niemalże gwarantu-
je relatywnie szybki zwrot inwestycji. W Polsce 
franczyza dopiero zdobywa popularność, jed-
nak wszystko wskazuje na to, że niebawem jej 
uznanie dorówna u nas temu ze Stanów. 

Jaka jest strategia rozwoju Multifood STP?
Intensywnie pracujemy nad rozwojem sieci 
franczyzowej Multifood STP – poszukujemy 
partnerów i nowych lokali, czego efektem 
jest niedawne otwarcie nowego punktu we 
wrocławskim Centrum Handlowym Pasaż 
Grunwaldzki i poważne przymiarki do urucho-
mienia kolejnego lokalu. Poza tym stale orga-
nizujemy akcje promocyjne służące umocnie-
niu pozycji naszych restauracji w świadomości 
klientów oraz prowadzimy intensywne rozmo-
wy z potencjalnymi franczyzobiorcami. W tym 
roku otworzymy jeszcze 3 lokale partnerskie 
oraz (w lipcu) 1 własny. Wszystko wskazuje na 
to, że nowe punkty STP pojawią się w Łodzi 
i Gliwicach. Nie wykluczamy jednak żadnej 
lokalizacji. Zależy nam na miastach, w których 
idea Multifood STP miałaby największe szansę 
spotkać się z oczekiwaniami klientów.

Czym zachęcacie potencjalnych franczyzo-
biorców?
Nasi partnerzy franczyzowi mogą przede 
wszystkim liczyć na nasze wieloletnie do-
świadczenie na rynku gastronomicznym oraz 
sprawdzone standardy działania. Pomagamy 

zarówno przy aranżacji lokalu, jak i przy zapla-
nowaniu jego zaplecza technologicznego. 
Poza tym, każdy partner otrzymuje od nas 
„Podręcznik Operacyjny”, „System Identyfika-
cji Wizualnej”, „Koncept Strategiczny dla Sieci 
Multifood STP” i „Księgę Receptur”. W zamian 
oczekujemy pełnego zaangażowania i de-
terminacji w osiąganiu sukcesu. Nasze know 
– how to gwarancja wysokich standardów, 
o które dbaliśmy od początku pojawienia 
się na rynku. Przekazując naszym partnerom 
zdobyte doświadczenie, rozpoznawalny wize-
runek i silną pozycję w branży dajemy bardzo 
ważne w biznesie - poczucie bezpieczeństwa. 
Nic dziwnego, w końcu zwrot kapitału zainwe-
stowanego w otwarcie własnego lokalu STP 
jest u nas bardzo szybki i wynosi 2 lata. 

Dobry czas na gastronomię

Na pytania odpowiada Marzena Krupińska, 
dyrektor ds. rozwoju sieci Multifood STP

Reklama

Większość elementów
umowy franczyzowej jest
sztywna. Możemy jednak
wynegocjować mniejsze
koszty lub dodatkowe pro-
dukty i usługi, które bę-
dziemy oferowali.
Umowa franczyzowa zalicza się
do tzw. umów nienazwanych,
czyli takich, które nie są uregu-
lowane szczegółowymi przepi-
sami kodeksu cywilnego. Powo-
duje to, że strony wsposób dość
dowolny mogą kształtować jej
treść. Są jednak pewne ogólne
elementy, które powinna zawie-
rać tego typu umowa.

Przede wszystkim umowa
franczyzowa powinna precy-
zyjnie określać prawa i obo-
wiązki stron oraz wszelkie inne
istotne warunki współpracy.

Postanowienia umowy
Podpisując umowę franczy-

zową, przedsiębiorca nabywa

konkretną koncepcję bizne-
sową, dlatego większość ele-
mentów w zaproponowanej
przez franczyzodawcę umo-
wie jest sztywna.

Na pewno zmianie nie będą
podlegały zapisy dotyczące
sposobu urządzenia lokalu, ko-
lorystyki czy godzin otwarcia. 

Negocjując warunki umowy
franczyzowej możemy próbo-
wać wprowadzić bardziej ko-
rzystne zapisy w zakresie po-
noszonych kosztów, związa-
nych z franczyzą lub struktu-
rę produktów bądź usług,
które będziemy oferowali.

Bardzo ważnym elementem
umowy franczyzowej będzie
jej okres obowiązywania.
Przy działalności franczyzo-
wej zawsze całość inwestycji
i ryzyka ekonomicznego po-
nosi osoba kupująca licencję.
Dlatego okres trwania umo-
wy musi być, na tyle długi,

aby umożliwiał franczyzo-
biorcy zamortyzowanie cał-
kowitych kosztów inwestycji
w placówkę franczyzową. Za-
warcie umowy w dłuższym
horyzoncie czasowym da
możliwość wynegocjowania
lepszych warunków oraz roz-
łoży początkowe koszty.

Jednym z ważnych warun-
ków, na które trzeba zwrócić
uwagę przy podpisywaniu,
jest klauzula o wyłączności
terytorialnej. Gwarantuje
ona franczyzobiorcy, że na
uzgodnionym obszarze (cen-
trum handlowe, dzielnica,
miasto etc.) franczyzodawca

nie uruchomi ani własnej, ani
nie zezwoli na uruchomienie
kolejnej placówki swojej sieci. 

Umowne kary
Z pewnością w umowie za-

warte zostaną zapisy doty-
czące kar w razie nieprze-
strzegania zapisów umowy.

Największym przewinie-
niem, jakie może popełnić
franczyzobiorca, będzie zła-
manie zakazu konkurencji,
ale ocenie podlega również
rzetelność przy wykonywa-
niu bieżących zadań. Już sa-
ma obecność kar w umowie
jest newralgicznym punktem

negocjacji franczyzowych.
Zbyt długi katalog kar może
nawet doprowadzić do ich
zerwania. Dlatego jeśli kary
wystąpią, powinny dotyczyć
wyłącznie rażącego narusze-
nia zasad umowy, jak np.
ujawnienie know-how fran-
czyzodawcy. Kary umowne

natomiast nie powinny zale-
żeć od lokalizacji czy wielko-
ści obrotów. Ich wysokość
można natomiast uzależnić
od wartości szkody, jaką
franczyzobiorca wyrządza
franczyzodawcy. W przypad-
ku rażących naruszeń zapi-
sów umowy przez którąś ze

stron, zarówno franczyzo-
dawca, jak i franczyzobiorca
powinni mieć możliwość,
rozwiązania przed upływem
terminu obowiązywania. 

Analiza rynku
Zanim zdecydujemy się na

podpisanie umowy, powinni-
śmy przeprowadzić wiele
działań. Po pierwsze, należy
przeprowadzić wnikliwą ana-
lizę rynku, na którym chcemy
działać, oraz wybrać pod-
miot, z, którym chcielibyśmy
nawiązać współpracę. Nale-
ży się również zapoznać z ce-
lami i strategia, franczyzo-
dawcy, co może mieć w przy-
szłości wpływ również na na-
szą działalność. Przed
podjęciem decyzji powinni-
śmy dobrze sprawdzić fran-
czyzodawcę, opinie o nim
i czy jest godny zaufania. 
Wojciech Skowroński

P R A W O Zasady współpracy w systemie franchisingowym

Czas trwania umowy franczyzowej 
musi umożliwić zamortyzowanie kosztów 

Przy działalności franczyzowej zawsze całość

inwestycji i ryzyka ekonomicznego ponosi

osoba kupująca licencje
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Spowolnienie gospodarcze
nie szkodzi franczyzie.
Wręcz przeciwnie, coraz wię-
cej osób decyduje się zain-
westować oszczędności we
własny biznes.
Zyskują na tym firmy, dla któ-
rych oznacza to szybszy roz-
wój na lokalnych rynkach
przy minimalnym zaangażo-
waniu własnego kapitału.
W nowe placówki środki in-

westują bowiem przyszli
partnerzy biznesowi. Nic
więc dziwnego, że coraz wię-
cej firm decyduje się na roz-
wój na zasadzie franczyzy. 

Najaktywniejsze branże
Szacuje się, że w tym roku na

taki krok zdecyduje się kolej-
nych 70-80 przedsiębiorstw.
Podobna liczba nowych kon-
ceptów franczyzowych jest
spodziewana w przyszłym ro-

ku. Zdaniem ekspertów, trady-
cyjnie jak co roku, najwięcej
z nich będzie pochodziło
zbranży gastronomicznej oraz
odzieżowej i obuwniczej. Tak
też było w ubiegłym roku, kie-
dy to na rynku przybyły aż 124
sieci franczyzowe. Wśród no-
wych graczy z branży gastro-
nomicznej pojawiła się wów-
czas pizzeria Biesiadowo,
a w sektorze odzieżowym – Ci-
ty Hell, Clik Fashion i Mohito.
Nie można jednak nie zauwa-
żyć, że franczyza wdziera się
w coraz to nowe branże m.in.

turystyczną, finansową, czy
doradczą. Przykładem może
być debiut na tym rynku firmy
Multita będącej biurem podró-
ży zofertami wielu operatorów,
czy AKJ Consuling zajmującej
się rekrutacją pracowników.
Franczyza sięga również do
dziedzin nowych, jak na przy-
kład projektowanie i budowa
domów jednorodzinnych (Ar-
de Haus), wyspecjalizowanego
handlu sprzętem rehabilitacyj-

nym (należąca do łódzkiego
Mobilexu Galeria Zdrowia), ar-
tystycznego malowania wnętrz
(Bajart) czy pomocy logope-
dycznej (Dicto logopedia). Ten-
dencja rozwoju franczyzy
wnowych obszarach będzie się
wPolsce nasilać. Zdaniem ana-
lityków z Akademii Rozwoju
Systemów Sieciowych, na-
szym rynkiem coraz bardziej
interesują się sieci franczyzo-
we działające na rynku wypo-
sażenia wnętrz. Aż 30 podmio-
tów zagranicznych z tego sek-
tora rozważa wejście do nasze-

go kraju i rozwijanie się na
zasadzie franczyzy. Wśród
nich zdecydowanie dominują
francuskie przedsiębiorstwa.
Jak wymienia Adam Wroczyń-
ski z Akademii Rozwoju Syste-
mów Sieciowych w grupie tej
znalazły się takie marki jak Cu-
isne Plus czy Schmidt specja-
lizujące się w sprzedaży wypo-
sażenia do kuchni i łazienek
oraz Genevieve Lechu i Guy
Degrenne, oferujące elementy

dekoracji stołów. Jest też La
Foir'Fouille, sieć sklepów z ar-
tykułami urządzania wnętrz.
Wejście do Polski rozważają
także szwedzkie i australijskie
sieci. Australijczycy chcą zaist-
nieć w polskich domach za po-
średnictwem sklepów Ho-
wards Storage World z pro-
duktami do przechowywania
rzeczy. Nie wykluczone, że już
niedługo nowe koncepty fran-
czyzowe zagoszczą także na
wciąż mało rozwiniętym, ale
niezwykle perspektywicznym,
w związku z planowanym Eu-
ro 2012, polskim rynku hotelo-
wym. Jak donosi Akademia
Rozwoju Systemów Siecio-
wych pod lupę nasz rynek
wzięła w ostatnim czasie Ake-
na Hotels. Firma specjalizuje
się w budowie obiektów klasy
ekonomicznej. Inwestorów za-
granicznych kusi też przeży-
wający prawdziwy boom pol-
ski rynek siłowni. Nie jest za-
tem wykluczone, ze już niedłu-
go na tym rynku swoje
placówki zacznie otwierać La-
dy Moving, firma specjalizują-
ca się w siłowniach przezna-
czonych tylko dla pań. 

Większość polska
Mimo, dużego zainteresowa-

nia polskim rynkiem ze strony

zagranicznych sieci większość
z nowo powstających koncep-
tów będzie produktem pol-
skim. Warto dodać, że rodzime
firmy już siedem lat temu uzy-
skały przewagę nad zagranicz-
nymi konceptami w Polsce. Od
tego też czasu obserwuje się
wzrost odsetka krajowych sie-
ci nad zagranicznymi.

– Na początku 2010 roku
funkcjonowało 410 systemów
polskich i 155 sieci zagranicz-
nych. W przypadku sieci agen-
cyjnych również przeważają
rodzime marki – podkreśla
Magdalena Kurda zProfit Sys-
tem. 

Najliczniejszą grupą w han-
dlu jest branża odzież i obuwie
oraz art. spożywcze i przemy-
słowe. W branży „odzież i obu-
wie” na początku 2010 roku
działało 143 systemów franczy-
zowych i 4228 jednostek licen-
cyjnych. W branży „art. spo-
żywczych i przemysłowych”
liczba sieci wynosi 63 oraz
14453 placówek franczyzo-
wych. W usługach najwięcej
sieci działało w gastronomii.
Liczba sieci wynosiła 88, nato-
miast punktów franczyzowych
było 1525. 

Warto dodać, ze franczyza
stała się przepustką dla wielu
polskich firm do tego, by zaist-

niały na zagranicznych ryn-
kach. Już 65 systemów, czyli
ponad 11 proc. otwiera swoje
placówki handlowo-usługowe
poza granicami naszego kraju. 

Ucieczka do przodu
Jak wyjaśnia Magdalena Kur-

da ekspansja zagraniczna jest
w tym przypadku tzw. „uciecz-
ką do przodu”, wyprzedzeniem
sytuacji, w której mogłoby na-
stąpić spowolnienie rozwoju
przedsiębiorstwa na polskim
rynku. Główne kierunki eks-
pansji polskich systemów to:
Rosja, Czechy, Słowacja, Ukra-
ina, Litwa. Na kolejnych miej-
scach znajdują się Węgry, Es-
tonia, Łotwa, Austria iNiemcy.
Coraz bardziej polskim kon-
ceptami, przede wszystkim
z branży spożywczej i gastro-
nomicznej są zainteresowani
też przedsiębiorcy z Wielkiej
Brytanii. Na Wyspach zamie-
rza więc rozwijać się sieć Nasz
Naleśnik. Przedstawiciel firmy
przyznaje, że otrzymuje mnó-
stwo zapytań w sprawie uru-
chomienia kolejnych restaura-
cji z Anglii. Telefony od chęt-
nych zWielkiej Brytanii ma też
Da Grasso. Obie sieci przyzna-
ją, że planują uruchomić nowe
placówki, nie wiedza jednak ile
dokładnie i kiedy.

P R O G N O Z Y Przybędzie 70 nowych konceptów franczyzowych

Zagraniczne sieci zainteresowane polskim rynkiem

Standardem w umowach
franczyzowych są klauzule
zakazujące konkurencji
i ujawniania informacji po-
ufnych. Franczyzodawca
nie może jednak dowolnie
formułować umowy fran-
czyzowej. Jego swobodę
w tym zakresie ograniczają
obowiązujące przepisy.

Zakaz konkurencji to zobo-
wiązanie franczyzobiorcy do
nieangażowania się w dzia-
łalność handlową bądź usłu-
gową, która byłaby podobna
do działalności prowadzonej
w ramach systemu franczy-
zowego. Franczyzobiorca
nie może prowadzić działal-
ności konkurencyjnej bezpo-
średnio, ale również nie mo-
że związać się nawet po-
średnio z inną firmą, która
konkuruje na rynku z fran-
czyzodawcą, np. przez naby-
wanie jej akcji. Taka klauzu-
la jest standardową częścią
umowy franczyzowej. Dlate-
go nie powinna podlegać ne-
gocjacjom. Należy jednak
przeanalizować, czy zapisy
umowne o zakazie konku-
rencji są zgodne z przepisa-
mi prawa.

Ograniczenia zakazu
Wprowadzanie do umowy

franczyzowej klauzuli doty-
czącej zakazu konkurencji,
który obowiązuje w trakcie
trwania umowy, nie jest dla
franczyzodawców źródłem
problemów. Jest nim nato-
miast zakaz konkurencji, któ-
ry ma obowiązywać franczy-
zobiorcę po rozwiązaniu
umowy. Zdarza się, że fran-
czyzodawcy nie określają ter-
minu, w jakim ten zakaz
umowny ma obowiązywać,
albo wprowadzają terminy
zbyt długie. Tymczasem kwe-
stia okresu obowiązywania
zakazu konkurencji, także
w umowach franczyzowych,
jest uregulowana w rozporzą-
dzeniu w sprawie wyłączenia
określonych porozumień
wertykalnych spod zakazu
porozumień ograniczających
konkurencję. Zostało ono wy-
dane na podstawie ustawy
o ochronie konkurencji i kon-
sumenta.

Dozwolone jest formułowa-
nie uregulowań zobowiązują-
cych franczyzobiorcę do nie-
angażowania się bezpośrednio
lub pośrednio w podobną dzia-

łalność handlową nawet po
ustaniu stosunku umownego.
Zakaz ten nie może obowiązy-
wać dłużej niż przez 1 rok i po-
winien obowiązywać wyłącz-
nie na obszarze, na którym
franczyzobiorca posługiwał
się pakietem franczyzowym.

Bezprawne klauzule
Przepis ten dowodzi, że

umieszczenie w umowie klau-
zuli wskazującej na nieokre-
ślony czas zakazu konkuren-
cji lub na okres dłuższy niż
1 rok od rozwiązania umowy
jest zapisem bezprawnym.
Istotne jest też określenie te-
renu, na którym franczyzo-
biorca nie może prowadzić
działalności konkurencyjnej.
Z przytoczonego przepisu
rozporządzenia wynika, że
obszar ten powinien się ogra-
niczać do obszaru wyłączno-
ści terytorialnej przyznanej
w umowie franczyzobiorcy.

Z praktyki wynika, że
umowny zakaz prowadzenia
działalności konkurencyjnej
może dotyczyć nie tylko sa-
mego franczyzobiorcy. Czę-
sto umowy zobowiązują do
nieangażowania się w działal-

ność konkurencyjną także je-
go małżonka, a nawet najbliż-
szą rodzinę. Wprawdzie prze-
pisy nie dają podstawy do
precyzyjnego uregulowania
tej kwestii w umowie, jednak

zbyt szerokie stosowanie za-
kazu zostanie na pewno pod-
ważone przez sąd w przypad-
ku sporu, np. w jednej
z umów franczyzowej sieci
usługowej zakazem konku-
rencji objęto krewnych fran-
czyzobiorcy aż do trzeciego
stopnia pokrewieństwa.

Obowiązek poufności
Od zakazu prowadzenia

działalności konkurencyjnej,
należy odróżnić zakaz ujaw-
niania informacji poufnych,
które stanowią tajemnicę

przedsiębiorstwa. Ustawa
o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji przez tajemnicę
przedsiębiorstwa rozumie
nieujawnione do wiadomości
publicznej informacje tech-

niczne, technologiczne, orga-
nizacyjne przedsiębiorstwa
lub inne informacje posiada-
jące wartość gospodarczą, co
do których przedsiębiorca
podjął niezbędne działania
w celu zachowania ich pouf-
ności. Jako informacje pouf-
ne traktuje się też informacje
zawarte w podręczniku ope-
racyjnym, cennikach oraz
wszelkich dokumentach ma-
jących związek z systemem
franczyzowym.

Dopuszczalność zawierania
w umowie franczyzowej zaka-

zu ujawniania informacji po-
ufnych wynika z rozporządze-
nia Rady Ministrów w sprawie
wyłączenia określonych poro-
zumień wertykalnych spod za-
kazu porozumień ograniczają-

cych konkurencję. Przepis ten
dopuszcza zobowiązanie fran-
czyzobiorcy do nieujawniania
osobom trzecim know-how
przekazanego przez franczy-
zodawcę. Nie określa jednak
ram czasowych obowiązywa-
nia zakazu. Dlatego też fran-
czyzodawca może nawet zapi-
sać w umowie bezterminowy
zakaz ujawniania informacji
poufnych. Wtedy wiąże on
franczyzobiorcę i jego pra-
cowników, którzy mają dostęp
do tych informacji.
Piotr Samoraj

P R A W O Legalność klauzul nakazowych w umowie franczyzowej

Obowiązujące przepisy ograniczają swobodę 
umieszczania zakazów w umowie z franczyzobiorcą

Istotne jest określenie terenu, na którym

franczyzobiorca nie może prowadzić

działalności konkurencyjnej, obszar ten powinien

ograniczać się do obszaru wyłączności terytorialnej

przyznanej franczyzobiorcy w umowie 

Polskim konceptami, przede wszystkim z branży

spożywczej i gastronomicznej są zainteresowani

przedsiębiorcy z Wielkiej Brytanii
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