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Franczyza jako alternatywa tradycyjnego handlu

Streszczenie

Celem opracowania jest przedstawienie istoty franczyzy, głównych założeń 
i cech tego systemu, czynników wpływających na rozwój franczyzy oraz uzasad-
nienie tezy, że franczyza może być alternatywą dla handlu tradycyjnego w Polsce. 
Badania potwierdziły tezę. System franczyzowy doskonale rozwija się w Polsce, 
oceniany jest korzystnie, mimo że jest kosztowny. Artykuł ma charakter badawczy.

Słowa kluczowe: handel tradycyjny, franczyza, sieci handlowe.

Kody JEL: L81

Wstęp

Franchising (franczyza) to jeden ze sposobów prowadzenia działalności gospodarczej 
który doskonale funkcjonuje od wielu lat we wszystkich krajach wysoko rozwiniętych (Fila, 
Witczak, 2011, s. 295) .

Pierwsze wzmianki o działalności przypominającej system franczyzowy znaleźć można 
już w średniowieczu. Współczesne korzenie badanego systemu sięgają XIX wieku i roz-
winęły się w Stanach Zjednoczonych. Prekursorem była firma Singer Sewing Machine 
Company produkująca maszyny do szycia, oferująca usługi naprawy oraz sprzedaż części 
wymiennych. Firma ta stworzyła sieć samodzielnych dystrybutorów (dealerów), którzy po 
uiszczeniu stosownej opłaty dostawali gwarancje wyłączności sprzedaży na danym terenie 
(Stecki 1994, s.15).

W Europie za prekursora franczyzy uznaje się czeskie przedsiębiorstwo produkujące 
buty Bata, które funkcjonuje w tej formule od 1911 roku i obecnie posiada placówki fran-
czyzowe prawie na każdym kontynencie (Jacyszyn 1993, s. 99). 

W Polsce sieci franczyzowe pojawiły się wraz z początkiem transformacji gospodarki 
w 1989 roku. Pionierem była francuska firma kosmetyczna Yves Rocher. Polskimi liderami 
franczyzy była sieć cukierni A. Blikle oraz sklepy z kawą Pożegnanie z Afryką. Ważną datą 
dla początków franczyzy w Polsce był rok 1994, gdy w Bydgoszczy otwarto pierwszą ame-
rykańską restauracje McDonald’s oraz rok 1995, kiedy w Szczecinie pojawiła się pierwsza 
placówka KFC. Sukces wymienionych sieci sprawił, że zainteresowanie tą formułą prowa-
dzenia działalności w Polsce wzrasta z roku na rok (Bagan-Karluta 2001, s. 10). 

Dlaczego ten system prowadzenia działalności jest tak popularny w Polsce? Czy jest al-
ternatywą dla kurczącego się tradycyjnego polskiego handlu? Na to pytanie spróbowano od-
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powiedzieć, przedstawiając istotę franczyzy, główne założenia i cechy tego systemu, czyn-
niki wpływające na jego rozwój oraz główne problemy rozwoju małych sklepów w Polsce. 

Definicje, istota i rodzaje franczyzy

Nazwa „franczyza” jest polskim zamiennikiem słowa „franchising”, które pochodzi 
z języka francuskiego („wolny” lub „zwolnić”). W średniowieczu franchising oznaczał 
szczególne prawo lub przywilej udostępniany przez sprawowaną władzę w różnych aspek-
tach gospodarczych, takich jak budowa dróg, pobór podatków lub organizowanie targowisk. 
W praktyce oznaczało to, że władza dawała indywidualnym osobom lub grupom prawo do 
pewnej działalności w określonym miejscu na określony czas. Osoba, która pobierała fran-
czyzę była zobowiązana zapłacić za ten przywilej (Blair, Lafontaine 2005, s. 3). 

Wiele rodzajów i form franczyzy powoduje, że nie ma jednej oficjalnej definicji, fran-
czyzy. W literaturze franczyzę traktuje się jako (Rzeczycka, Golawska-Witkowska 2014,  
s. 40-41): 
 - metodę prowadzenia działalności gospodarczej (Kolarski 1992, s. 15),
 - formę dystrybucji towarów i usług (Kośmider, Steinerowska 1998, s. 126),
 - metodę wspomagającą uruchamianie i prowadzenie działalności gospodarczej (Pokorska 

2004, s. 12),
 - alternatywną formę finansowania przedsięwzięć gospodarczych (Golawska-Witkowska, 

Rzeczycka, Zalewski 2006, s. 271),
 - prawo do utworzenia przedsiębiorstwa i jego prowadzenia zgodnie z pomysłem, wiedzą 

i technologią dawcy franczyzy, przekazane franczyzobiorcy (Zadora 2009, , s. 195).
Istotę systemu franczyzowego stanowi licencja, czyli tzw. „pakiet franczyzowy”, który 

zawiera koncepcję prowadzenia działalności gospodarczej oferowaną przez franczyzodaw-
cę. W skład standardowego pakietu wchodzą:
1. znak towarowy (marka), którą franczyzodawca użycza franczyzobiorcy;
2. know-how (sprawdzona wiedza), jak prowadzić działalność w ramach franczyzy, którą 

franczyzodawca użycza franczyzobiorcy;
3. podręcznik operacyjny, określający procedury prowadzenia działalności w ramach fran-

czyzy;
4. usługi świadczone przez franczyzodawców na rzecz franczyzobiorców;
5. opłaty wnoszone przez franczyzobiorców na rzecz franczyzodawców (Wrzesińska-

Kowal 2016, s. 337) . 
W ramach działalności handlowej w Polsce najczęściej występuje franczyza dystrybu-

cyjna, twarda lub miękka. Franczyzodawca udostępnia franczyzobiorcy swoje know-how 
w postaci zasad sprzedaży, asortymentu towarów, ekspozycji towaru, określa standardy 
reklam i źródła dostaw. Franczyzobiorca oznacza prowadzony przez siebie sklep znakiem 
towarowym franczyzodawcy oraz korzysta ze wsparcia przy szkoleniu personelu, wizuali-
zacji obiektu, wyboru asortymentu, obsługi klienta, merchandisingu i marketingu. Różnica 
między twardą a miękką franczyzą polega na tym, że franczyzodawca nie ogranicza już 
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całkowicie swobody podejmowania decyzji franczyzobiorcy odnośnie do wyboru źródeł za-
opatrzenia czy też gamy sprzedawanych produktów (Komańda 2011, s. 22-221).

Według Polskiej Organizacji Franczyzodawców1, system franczyzowy różni się od in-
nych systemów dystrybucji np. handlu tradycyjnego następującymi cechami:
1. Występuje związek między dwoma podmiotami na zasadzie trwałej umowy, który łączy 

franczyzodawcę z franczyzobiorcą. Franczyzodawca ma obowiązek przekazania całego 
posiadanego know-how franczyzobiorcy. Przekazywana wiedza know-how ma mieć cha-
rakter ciągły nieprzerwanie przez okres trwania umowy. Franczyzobiorca ma obowiązek 
uiszczanie opłat franczyzowych za przekazywane przez franczyzodawcę świadczenia, 
które uzgodnione są w umowie.

2. Franczyzobiorca jest podmiotem, który jest niezależny prawnie, organizacyjnie i gospo-
darczo od franczyzodawcy (indywidualne kasy fiskalne).

W ramach franczyzy dystrybucyjnej w Polsce można wyróżnić następujące formy współ-
pracy:
 - umowa franczyzowa,
 - umowa agencyjna,
 - umowa partnerska. 

W umowie franczyzowej franczyzobiorca jest niezależnym przedsiębiorcą, działającym 
we własnym imieniu i na własne ryzyko. W umowie agencyjnej agent działa w imieniu 
zleceniodawcy, otrzymując wynagrodzenie za wykonane zadania, najczęściej w postaci pro-
wizji. Umowa partnerska z reguły dotyczy współpracy handlowej – dystrybucji produktów 
bądź usług w celu ich dalszej odsprzedaży przez partnera na swój własny rachunek. Partner 
w zamian za wizualizację zgodną ze standardami sieci otrzymuje od producenta bądź dys-
trybutora korzystniejsze warunki handlowe (Wroczyński 2017 ).

Czynniki wpływające na rozwój franczyzy w Polsce

System franczyzowy jest zmienny. Wpływa na niego wiele czynników: coraz większa 
konkurencja, nowoczesna technologia, Internet, rosnące potrzeby klientów, zmienne kon-
cepcje franczyzy oraz demografia i obowiązujące prawo. Wszystkie te czynniki wpływają 
na sposób prowadzenia działalności w danej sieci. Czynniki te zmieniają się nieustannie, 
dając z jednej strony nowe możliwości, a z drugiej − nowe zagrożenia (Ziółkowska-Berman 
2009, s. 59).

Konkurencja

Na polskim rynku powstaje coraz więcej podmiotów należących do systemu franczyzo-
wego, co oznacza, że konkurencja rośnie, tworząc nowe sposoby na pozyskanie klientów. 

1  Polska Organizacja Franczyzodawców- organizacja której zadaniem jest zrzeszenie sieci franczyzowych działających na 
polskim rynku.

handel_wew_6-2017.indd   399 2017-11-23   12:53:50



FRANCZYZA JAKO ALTERNATYWA TRADYCYJNEGO HANDLU400

Dominują w tym dwie branże: gastronomia, przede wszystkim restauracje szybkiej obsłu-
gi (McDonald’s, KFC, Subway) oraz handel spożywczy (Piotr i Paweł, E. Leclerc, ABC, 
Biedronka). Swoją pozycję na rynku przedsiębiorstwa te próbują poprawić za pomocą róż-
nych narzędzi, które mają za zadanie zwiększyć sprzedaż. Głównymi czynnikami, którymi 
przedsiębiorstwa mogą konkurować ze sobą to przede wszystkim cena oraz jakość produktu 
lub usługi. Coraz częściej przedsiębiorstwa poprawiają jakość stosując innowacje pozwala-
jące wyróżnić je na rynku. Przykładem jest łączenie sprzedaży stacjonarnej z elektroniczną/
wysyłkową, zwiększanie jakości produktów, wprowadzenie nowych towarów i usług oraz 
programy lojalnościowe. Wprowadzane są także nowe kanały dystrybucyjne, co pozwala 
zaspokoić coraz większe oczekiwania klientów (Morawski 2016) .

Uwarunkowania prawne oraz instytucjonalne

Umowę franczyzową w Polsce kwalifikuje się do umów nienazwanych. Oznacza to, 
że obowiązkowa zawartość takiej umowy nie jest sprecyzowana, jednak musi być zgodna 
z prawem krajowym, Unii Europejskiej oraz Europejskim Kodeksem Etyki. Aktami prawny-
mi regulującymi stosunek franczyzy w Polsce są (Bagan-Kurluta 2001, s. 1): 
 - Kodeks cywilny,
 - Ustawa „Prawo własności przemysłowej”,
 - Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 - Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów,
 - Rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 2790/1999 z dnia 22 grudnia 1999 roku.

Ważną rolę w rozwoju działalności franczyzowej odgrywają instytucje, które wspomaga-
ją system franczyzowy w Polsce. Do nich zalicza się Polska Organizacja Franczyzodawców 
(POF), powstała w 2000 roku, zrzeszająca sieci franczyzowe działające na polskim ryn-
ku. Jej celem jest promocja idei franczyzy oraz dbanie o przejrzystość i wysokie standar-
dy na rynku. Instytucja ta udziela również certyfikatów jednostkom należącym do systemu 
franczyzowego, które spełnią wymogi ustalone przez Europejski Kodeks Etyki Udzielania 
Franczyzy. POF prowadzi również warsztaty związane z prowadzeniem franczyzy. Stanowi 
również źródło danych związanych z franczyzą w Polsce, jak również dostarcza informa-
cji na temat zagranicznych franczyzodawców, chętnych do dołączenia do polskiego rynku 
(Korczyńska 2012).

Globalizacja

Globalizacja ma również wpływ na rozwój przedsiębiorstwa. Sprzedawany produkt, 
niezależnie od kraju pochodzenia, powinien zachować standardy dystrybucji oraz pro-
dukcji danej sieci. Ma to za zadanie wprowadzić jednolitą jakość produktu. Nabywca pro-
duktu w Polsce powinien otrzymać produkt takiej samej jakości co w Niemczech. Z tego 
powodu powstało także pojęcie „globalny konsument”, które dotyczy wzoru kupującego 
produkty danej sieci. Produkty dopasowane są do stylu życia oraz charakteru tego konsu-
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menta. Jednak czasem jakość produktu różni się, gdyż każdy kraj posiada własne wyma-
gania, dlatego globalne marki działające na rynku polskim starają się zaspokoić lokalne 
preferencje.

Innowacje

Dwie pierwsze dekady XXI wieku przyniosły szybki rozwój technologiczny. 
Technologia rozwija się w szybkim tempie, a nowości adaptowane są do obecnych, jak 
i nowych przedsiębiorstw. Firmy działające na zasadach systemu franczyzowego rów-
nież wykorzystują postęp by poszerzyć swoją ofertę, zwiększyć jakość usług, lecz przede 
wszystkim, by zwiększyć zysk z prowadzonej działalności. Wielką rolę odgrywa Internet, 
dający możliwości pozyskania informacji o konsumentach, nawiązywania kontaktu 
z nimi, ułatwienia prowadzenia działalności czy przeprowadzania akcji marketingowych. 
Przykładem firmy globalnej działającej na rynku Polskim, wykorzystującej nowości tech-
nologiczne jest McDonald’s. W 2014 roku w polskich punktach tej sieci pojawiły się kioski 
zamówieniowe, sterowane za pomocą ekranów dotykowych. Pozwalają złożyć zamówie-
nie, a także zapłacić za nie, bez ingerencji pracowników. Dla klienta jest to oszczędność 
czasu, gdyż nie musi stać w kolejce do kasy. Firmie daje możliwość w dłuższym okresie 
zmniejszenia kosztów, dzięki ograniczeniu zatrudnienia. W najbliższych latach ma zostać 
wprowadzona aplikacja, umożliwiająca dokonywanie zamówień oraz płatności przez apli-
kacje mobilne (Frączyk 2017).

Kolejną siecią, która wprowadziła franczyzę dla sklepów partnerskich w małych miej-
scowościach i wykorzystuje nowe technologie, jest Biedronka, należąca do sieci sklepów 
branży spożywczej. Karta lojalnościowa „Moja Biedronka”, pozwala na zakup produktów 
w tej sieci spożywczej po niższych cenach lub zapewnia punkty przy zakupach, które można 
następnie wymienić na gwarantowane nagrody. Taka oferta ma za zadanie przyciągnąć no-
wych klientów, lecz także zatrzymać przy sobie aktualnych. Jednak głównym celem tej karty 
jest pozyskanie danych o klientach. Prawie połowa klientów po rejestracji karty zrobiło 
większe zakupy, niż przed dołączeniem do tego programu lojalnościowego. Przez używanie 
tej karty konsument dostarcza danych o lokalizacji oraz czasie swoich zakupów. Dodatkowo 
rejestracja on-line zapewnia firmie dane osobowe klientów, które przekazywane są do ze-
wnętrznych firm (Michalski2016).

Zachowania i cechy konsumentów

Przedsiębiorstwo, które chce przyciągnąć klienta, zapoznaje się z zachowaniami oraz 
zwyczajami grupy docelowej, do której skierowana jest dana oferta. Ważne jest wiele 
czynników, które wpływają na postrzeganie produktu przez daną grupę osób − wiek, płeć, 
dochody, kultura, narodowość, miejsce zamieszkania, klasa społeczna, a także zawód. 
To tylko niektóre z czynników wpływających na sprzedaż. Ważne są dane dotyczące de-
mografii kraju, które dają możliwość analizy rozkładu wieku, płci, wskaźnika urodzeń 
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czy zgonów. Jednak podział cech jest także uzależniony od rodzaju przedsiębiorstwa. 
Priorytetem jest również umiejętna segmentacja rynku. Polega ona na podzieleniu całego 
rynku na segmenty, dzięki którym dane przedsiębiorstwo może w łatwiejszy sposób do-
trzeć ze swoim produktem lub usługom do potencjalnego nabywcy (Armstrong, Kotler 
2012, s. 268-282).

Stan handlu detalicznego w Polsce

W Polsce, po wprowadzeniu gospodarki rynkowej w 1989 roku, sektor handlu zaczął 
rozwijać się bardzo dynamicznie. Powstało wiele sklepów małoformatowych, niezależ-
nych, które zajmują się tzw. handlem tradycyjnym. Pojawiła się zagraniczna konkurencja 
w postaci międzynarodowych dużych sieci handlowych z ogromnym kapitałem, doświad-
czeniem i nowoczesnymi placówkami wielkopowierzchniowymi (hipermarkety, super-
markety, dyskonty), które wywarły duży wpływ na tempo i kierunki zmian zachodzące 
w handlu. 

Struktura sklepów była i jest zróżnicowana oraz rozdrobniona. Sklepy małoformatowe 
dominują liczebnie, jednak pod względem wartości sprzedaży stanowią mniejszość. W la-
tach 2005-2016 liczba sklepów ogółem spadła prawie o 17 tys. placówek, natomiast wśród 
placówek małych tradycyjnych o powierzchni poniżej 99 m2 był to spadek aż o 32 688 pla-
cówek (por. wykres 1).

Wykres 1
Liczba sklepów ogółem i małoformatowych (poniżej 99 m2) w Polsce w latach 2005-2016

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.
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Wykres 2
Liczba systemów i placówek franczyzowych w Polsce w latach 2005-2016

* Prognoza.
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Raport o rynku… (2017).

Zagraniczne duże sieci handlowe początkowo powstawały głównie w dużych aglomera-
cjach, ale obecnie przyjęły strategie przeformatowania w mniejsze placówki i zaczęły poja-
wiać się w mniejszych miejscowościach. Powstałe dyskonty zagospodarowały w większości 
przypadków okoliczny rynek i zmieniły jego strukturę, doprowadzając do zamknięcia ma-
łych sklepów. Małe sklepy, które przetrwały mają dogodną lokalizację lub szukają sposobu 
na konkurowanie z dużymi sieciami. W dobie silnej konkurencji na rynku jednym ze spo-
sobów przetrwania dla małych i średnich podmiotów handlowych jest oparcie swojej dzia-
łalności na franczyzie. Wyrazem wzrostu znaczenia franczyzy w Polsce jest dynamicznie 
rozwijająca się liczba systemów franczyzy oraz jej placówek.

W latach 2005-2016 liczba systemów franczyzowych w Polsce wzrosła prawie cztero-
krotnie, z 310 do 1171 szt. i prognozuje się dalszy rozwój. Wpłynęło to na trzykrotny wzrost 
liczby placówek franczyzowych z 20 661 do 71 374 . Według prognoz, na koniec 2017 roku 
może powstać około 74 tys. placówek franczyzowych (por. wykres 2). 

Co wpływa na tak szybki rozwój zarówno systemów, jak i placówek franczyzowych 
w Polsce? Głównie rozwój rynku, internacjonalizacja i duża konkurencja. 

W tabeli 1 wymieniono główne zalety i wady systemu franczyzowego według opinii 
właścicieli małych i średnich sklepów spożywczych należących do sieci Carrefour Express 
oraz Lewiatan.
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Tabela 1
Zalety i wady systemu franczyzoweg według opinii właścicieli małych i średnich 
sklepów spożywczych należących do sieci Carrefour Express oraz Lewiatan 

Zalety Wady

− Redukcja ryzyka działalności
− Wsparcie przy realizacji inwestycji
− Pomoc w wyposażeniu wnętrza placówki 

i przygotowaniu otwarcia
− Szkolenia przygotowujące do prowadzenia 

działalności
− Możliwość współpracy z dostawcami sieci 

i wsparcie przy realizacji dostaw
− Dostęp do produktów marki własnej
− Obniżenie kosztów działalności
− Wyróżnienie się wśród konkurencji
− Możliwość korzystania z działań promocyjnych 

i marketingowych partnera
− Dostęp do handlowego know-how

− Ograniczenie praw właścicielskich
− Nadmierna kontrola franczyzodawcy
− Konieczność narzucania zbyt wysokiego poziom 

marż
− Długi okres zwrotu poniesionych inwestycji
− Wysoki poziom opłat bieżących na rzecz 

franczyzodawcy

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Firlej, Rydz (2013).

Podsumowanie

Handel, jako rodzaj działalności gospodarczej, cechuje wysoka dynamika zmian, które 
zachodzą zarówno pod wpływem otoczenia, jak też są rezultatem stosowanych przez przed-
siębiorstwa handlowe strategii. Rosnąca konkurencja, rozwój nowych technologii informa-
cyjnych i zmiany zachowań nabywców stawiają nowe wyzwania przed właścicielami firm 
handlowych.

Odpowiadając na postawione na początku rozważań pytanie można stwierdzić, że fak-
tycznie system franczyzowy cieszy się w Polsce dużym zainteresowaniem, o czym świadczą 
dane liczbowe. Na przestrzeni 11 lat nastąpił trzykrotny wzrost systemów franczyzowych 
oraz czterokrotny wzrost placówek franczyzowych i prognozowany jest dalszy rozwój. Na 
czym polega więc popularność tego systemu? Franczyza to sposób na własny biznes pod 
znanym logo. Korzystają z niej największe światowe marki. Znana marka ma w założeniu 
gwarantować większą liczbę klientów i zmniejszać ryzyko bankructwa. 

Czy jest alternatywą dla słabnącego w Polsce handlu tradycyjnego? Wydaje się, że tak. 
Przemawia za tym wiele korzyści m.in.: dostęp do znanej marki, uczestnictwo w kampa-
niach promocyjnych, know-how sieci, system informatyczny, wspólne zakupy usług, wyż-
sze rabaty przy zakupie towarów z hurtowni sieci oraz wiele innych usług dodatkowych. 
Zwiększenie integracji między sklepami małoformatowymi a ich dostawcami (hurtowniami 
lub producentami) przyczynia się do zwiększenia efektywności łańcucha dostaw oraz ob-
niżenia kosztów prowadzenia sklepów. Dodatkowo, w ramach sieci franczyzowych możli-
wa jest większa koordynacja negocjacji z koncernami spożywczymi w zakresie warunków 
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zakupowych oraz wsparcia marketingowego, co w miarę wzrostu sieci przyczynia się do 
poprawy konkurencyjności jej uczestników. 

Należy jednak pamiętać, że funkcjonowanie w systemie franczyzy nie opiera się tylko na 
korzyściach. To umowa, w której trzeba przestrzegać zasad, wykonywać obowiązki i pono-
sić koszty kooperacji.
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Franchise as an Alternative to Traditional Trade

Summary

The purpose of the study is to present the essence of franchise, the main as-
sumptions and features of the system, the factors influencing the development of 
franchise and the justification of the thesis that franchise may be an alternative to 
traditional trade in Poland. The study confirmed the thesis. The franchise system is 
developing well in Poland and is rated as expensive. This article is of the research 
nature.

Key words: traditional trade, franchise, retail chains.

JEL codes: L81

Франшиза как альтернатива для традиционной торговли

Резюме

Цель разработки – представить суть франшизы, основные предпосылки  
и свойства этой системы, факторы, влияющие на развитие франшизы, а также 
обосновать тезис, что франшиза может быть альтернативой для традицион-
ной торговли в Польше. Исследования подтвердили тезис. Франчайзинговая 
система великолепно развивается в Польше, ее хорошо оценивают, хотя она 
связана с высокими издержками. Статья имеет исследовательский характер.

Ключевые слова: традиционная торговля, франшиза, торговые сети.
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