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Wprowadzenie 

 

Nowości wydawnicze na rynku literatury naukowej i popularnonaukowej wskazują 

na rosnącą popularność tematyki sieci franczyzowych. Autorzy koncentrują się jednak 

głównie w jej opisie na istocie współpracy pomiędzy dawcą a biorcą franczyzy, a także na 

jej uwarunkowaniach natury formalno-prawnej [1], oferując względnie przystępne 

tłumaczenie dlaczego może ona okazać się dobrym sposobem na osiągniecie rynkowego 

powodzenia dla rozpoczynających swoją przygodę z biznesem. Z drugiej strony podkreśla 

się również, że akurat ta forma współpracy międzyorganizacyjnej jest nowym sposobem 

na osiąganie przez przedsiębiorcę owego sukcesu [2].  

Analiza treści pozycji literaturowych wydaje się wskazywać na nie do końca pełny 

opis przyczyn wywołujących popularność sieci franczyzowych w gospodarce. Jak wskazują 

raporty sporządzane przez portale internetowe zajmujące się tą problematyką (np. 

franczyzawposlce.pl) ilość sieci, jak i liczba placówek w danych sieciach wydają się mimo 

pewnych wahnięć i restrukturyzacji samych franczyz ciągle wzrastać. Co więcej tendencja 

ta wydaje się dotyczyć nie tylko faktu wchodzenia na rynek polski sieci zagranicznych, ale 

także tworzenia rodzimych układów sieciowych. Lecz co jest tego przyczyną? 

Powstaje też i kolejne pytanie: czy można mówić o franczyzie jako o nowym modelu 

biznesowym? Sam format współpracy między organizacyjnej tego rodzaju jest przecież 

znany w zasadzie od XIX wieku. Należy także pamiętać, że po zmianie ustrojowej, w latach 

dziewięćdziesiątych sieci franczyzowe zawitały do naszego kraju i rozwinęły się w kilku 

dziedzinach działalności (np. gastronomia, handel [3]). Dlaczego więc obecnie mamy do 

czynienia z prawdziwym boomem w ich rozwoju? 

Niniejszy artykuł opiera się o wnioski autora biorące się z prowadzonych przez niego 

badań w zakresie układów franczyzowych, ale także i szerszej tematyki organizacji 

sieciowych. Zdaniem bowiem autora tekstu obecna popularność sieci franczyzowych, jak i 

pewne novum wpisane w tę formę współpracy między organizacyjnej bierze się przede 

wszystkim z szerszych uwarunkowań ogólnego otoczenia przedsiębiorstw, a związanego z 

dominującą rolą wiedzy jako czynnika wytwórczego.  

Wynikający z tych uwarunkowań nowy paradygmat zarządzania strategicznego 

oferuje wytłumaczenie określonych tendencji w rozwoju układów sieciowych, w tym także 

i franczyzy, co okazuje się pomocne przy próbach ustalenia w jakich kierunkach, w jakich 

obszarach te sieci będą się rozwijać i z jakimi problemami będą się spotykać. Co też i 

stanowi cel niniejszego skromnego artykułu. 



 

Kierunki rozwoju sieci franczyzowych 

 

 Tradycyjnym obszarem rozwoju sieci franczyzowych jest handel. Od tworzenia sieci 

punktów sprzedaży rozpoczęła się ekspansja tego rodzaju współpracy między 

organizacyjnej. Rozwiązania określające relacje między dawcą i biorcą franczyzy pozostały 

w dużej mierze bez zmian przynajmniej od kilkudziesięciu lat. Również  w Polsce obszar 

handlu (a w szczególności rynku produktów szybko rotujących – FMCG) jest główną 

domeną rozwoju sieci franczyzowych i to już od przynajmniej kilkunastu lat. Rysunek nr 1 

przedstawia główne obecnie sieci franczyzowe na rynku FMCG oraz szacowaną ilość 

placówek franczyzowych w każdej sieci. 

 

 
  

Rysunek nr 1. Liczba placówek sieci FMCG działających na zasadzie pełnej franczyzy 

(przełom 2010/ 2011) 

Źródło: [4] 

 

Przyglądając się zasadom współdziałania podmiotów we współczesnych sieciach 

sprzedaży opartych o model franczyzy, można doszukać się pewnych tendencji w rozwoju 

relacji pomiędzy dawcą a biorcą licencji. Przez wiele lat dominowała i nadal szeroko 

rozpowszechniona jest franczyza w postaci klasycznej, zwanej także „twardą”, w której 

dawca licencji przekazuje biorcy know-how dotyczące zasad sprzedaży, ekspozycji towaru, 

zasad prowadzenia promocji, określa standardy reklamy sieci (bardzo często sam operator 

sieci jest odpowiedzialny za nią). Warto również zaznaczyć, iż w tym modelu franczyzy 



franczyzodawca określa również nierzadko obowiązkowe źródła dostaw dla 

franczyzobiorcy, które stanowią całość lub też wysoki procent ogólnego zaopatrzenia. 

Pojawiają się jednak sieci franczyzowe o zmodyfikowanej formie relacji dawca –

biorca licencji. Jest to tak zwana franczyza „miękka”. W tym przypadku dawca licencji nie 

ogranicza całkowicie swobody wyboru przez franczyzobiorcę źródeł zaopatrzenia, czy tez 

gamy sprzedawanych produktów [4]. Wychodzi on bowiem z założenia, że biorca licencji 

jest bliżej potencjalnych klientów, a związku  z tym lepiej jest zorientowany w potrzebach 

lokalnych nabywców. Dawca licencji dba o to, aby działalność biorcy była zgodna z 

zapisami umowy franczyzowej, zgodna z profilem działalności sieci oraz by przede 

wszystkim biorca licencji przyczyniał się do utrzymywania i budowania dobrego wizerunku 

sieci i franczyzodawcy. 

Warto także zauważyć, że w obrębie sieci sprzedaży obecne są trendy w tworzeniu 

tzw. względnie niezależnych sieci sprzedaży, w których podmioty są powiązane wszelkiego 

rodzaju relacjami (mówi się wówczas o tak zwanych sieciach partnerskich). Potencjalne 

relacje pomiędzy partnerami mogą mieć charakter umów dystrybucyjnych, powiązań 

kapitałowych, czy też czasami przybierać formę zbliżoną ideową do spółdzielni [4]. 

Oczywiście konkretne ramy współpracy określone pomiędzy partnerami mogą, choć 

niekoniecznie przybliżać akurat tę formę współpracy między organizacyjnej do franczyzy. 

Warto w związku  z tym zauważyć, że owo zbliżenie będzie dotyczyło przede wszystkim 

franczyzy „,miękkiej”, w której istnieje domniemanie określonej swobody/niezależności  

działania biorcy licencji. 

Oprócz handlu sieci franczyzowe w Polsce są obecne również od wielu lat w 

gastronomii. Jest to dziedzina usług, jednak charakteryzująca się dość dużym poziomem 

zestandaryzowania świadczonych usług (patrz na przykład McDonald’s). Warunek ten 

(standaryzacja działania) był zresztą spostrzegany jako konieczny dla funkcjonowania sieci 

franczyzowych, wszak dawca licencji sprzedawał biorcy sposób na prowadzenie 

działalności gospodarczej, a związku z tym, by ten mógł osiągnąć sukces konieczne było 

powielenie owego modelu.  

Dlatego też usługi gastronomiczne, usługi hotelarskie były tymi obszarami, w 

których sieci franczyzowe się pojawiły przede wszystkim. Obecnie franczyza rozwija się 

dynamicznie również w obszarach usług, w których dochodzi do połączenia realizacji 

czynności na rzecz klienta (usługi), jak i ewentualnie dodatkowo dochodzi do sprzedaży 

określonych produktów. Za przykład może posłużyć branża turystyczna lub branża 

fryzjersko-kosmetyczna, która w kilku ostatnich latach zaczęła się dynamicznie rozwijać w 

naszym kraju (patrz rysunek nr 2). 

Intrygująco również wygląda sytuacja na rynku franczyzy usług finansowych, a 

przede wszystkim franczyzowych sieci bankowych. W tym obszarze wydaje się, że nawet 

ostatni kryzys finansowy nie spowodował spadku placówek franczyzowych. Jednak warto 

tu zauważyć, że obecnie banki (operatorzy franczyzy) wydają się podążać w dwóch 

kierunkach: jedne banki oczekują otwierania nowych placówek przede wszystkim w 

mniejszych miejscowościach (jest to więc dokładnie ten sam trend, którym podążają sieci 

sklepów wielkopowierzchniowych) wychodząc z założenia, że rynek w dużych miastach jest 

już nasycony; inne banki natomiast zwracają i/lub uwagę na predyspozycje i 



doświadczenie potencjalnych biorców franczyzy w prowadzeniu biznesu. Wychodzą one z 

założenia, że osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i cechy charakterologiczne lepiej 

sobie poradzą w prowadzeniu placówki. Znamienne jest także to, że operatorzy sieci 

franczyzowych zezwalają w  określonych przypadkach franczyzobiorcom na realizację 

jednostkowych i niestandardowych działań: np. możliwe jest by w przypadku „urodzin” 

placówki przeprowadzić akcję promocyjną na danym lokalnym rynku, która nie jest 

powielana gdzie indziej. 

 

 
 

Rysunek nr 2. Liczba sieci franczyzowych w branży fryzjersko-kosmetycznej 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [5] 

 

 Obecnie sieci franczyzowe zaczynają rozwijać się dynamicznie również w tak 

zwanych obszarze usług dla przedsiębiorstw. Sama kategoria „usługi dla przedsiębiorstw” 

nie jest homogeniczna i może oznaczać bardzo różnego rodzaju obszary działalności. 

Dlatego też trudno jest odnosić się w skrótowy sposób to tego problemu, jednak warto 

pamiętać, iż na tej płaszczyźnie również będzie się miało do czynienia z obszarami mniej i 

bardziej zestandaryzowanymi. Oczywiście z punktu widzenia analizy zależności między 

franczyzobiorcą a dawcą bardziej intrygujące wydają się te działania o charakterze pewnej 

unikalności. Wydaje się, że przykładem takiej domeny mogą być usługi doradcze, czy też 

konsulting. Tu warto zaznaczyć, że przeglądając oferty handlowe względnie nielicznych 

jeszcze sieci franczyzowych w tym obszarze działalności można zauważyć, iż poszukiwani 

są również biorcy o doświadczeniu w prowadzeniu biznesu, znajomości lokalnego rynku, a 

jednocześnie dawcy franczyzy są świadomi ewentualnej konieczności modyfikacji oferty 

sieci ze względu na potrzeby konkretnych klientów.  

 Z funkcjonowaniem układu franczyzowego wiąże się również problem wykorzystania 

narzędzi informatycznych we funkcjonowaniu sieci. Oczywiście z jednej strony naturalnym 

obszarem wykorzystania postępującej informatyzacji jest kwestia zarządzania sprzedażą w 

sieci, jak i przeprowadzania czynności kontrolnych przez dawcę franczyzy nad biorcami 

licencji. Wydaje się  jednak, że akurat ten kierunek wykorzystania narzędzi 



informatycznych nie będzie kluczowy w przypadku domen działalności sieci cechujących 

się niską standaryzacją działania, a związku z tym i nastawieniem na względnie 

indywidualne potrzeby klienta. W tym przypadku kluczową kwestią będzie komunikacja 

pomiędzy dawcą i biorcą franczyzy. Tylko przeprowadzane konsultacje pomiędzy stronami 

tego układu sieciowego będą pozwalać na realizację zlecenia, a jednocześnie 

przestrzeganie zapisów umowy licencyjnej. Istotne wydaje się także określenie, czy w 

przyszłości owe elektroniczne konsultacje będą odbywać się  na linii biorca-dawca licencji, 

czy też wielostronnie pomiędzy wszystkimi franczyzobiorcami i franczyzodawcą, co będzie 

wpływać na pozycję i rolę operatora sieci (franczyzodawcy). 

 Problemem, który wiąże się z wykorzystaniem narzędzi informatycznych we 

franczyzie jest również tzw. e-franczyza.  Owy termin zaczął funkcjonować w literaturze 

kilka lat temu, jednak nie doczekał się jak dotychczas wyjaśnienia. Problem z ustaleniem 

jego znaczenia bierze się przede wszystkim z konieczności określenia przedrostka „e”. Dla 

jednych autorów jest on związany z kwestiami wykorzystywania w wysokim stopniu 

narzędzi informatycznych. Jednak nie wydaje się to zasadne. Po pierwsze wszystkie 

przedsiębiorstwa wykorzystują te narzędzie w swojej działalności, a w związku z tym każde 

z nich byłoby w jakimś stopniu „e” (powstaje więc problem stopniowania tego kryterium). 

Po drugie, istotą franczyzy jest formalna i długoterminowa umowa; a powiązania w 

oparciu o wykorzystanie systemów informatycznych pomiędzy niezależnymi podmiotami 

cechują się nad wyraz często wysoką zmiennością układu, w związku  z czym mówi się w 

takim przypadku o organizacji wirtualnej, która ma przeciwne cechy niż franczyza (tzn. 

cechuje się niskim poziomem sformalizowania współpracy i krótkotrwałością). Najbardziej 

zasadne wydaje się rozumienie przedrostka „e” tak samo jak w przypadku e-handlu, czyli 

prowadzenia działalności w internecie. Jednak internet będzie w przypadku franczyzy 

oznaczać jedynie sposób prowadzenia działalności, a nie istotę relacji pomiędzy 

współpracującymi podmiotami (one pozostaną bez zmian). W związku z tym zdaniem 

autora na wyrost w dużej mierze na kanwie dynamicznego rozwoju koncepcji e-handlu 

zaczęto mówić o e-franczyzie; aczkolwiek pozostaje nadal polem nierozpoznanym 

wykorzystanie internetu w relacjach pomiędzy partnerami tego układu sieciowego.  

 

Podsumowanie 

 

 Dokonując końcowych rozważań należy zauważyć, że pojęcie franczyzy jako ogół 

relacji między biorcą  a dawcą licencji ulega w ostatnich latach przemianom. Ta pewna 

dynamika dotyczy przede wszystkim spostrzegania roli franczyzobiorcy w sieci. 

Zaprezentowana analiza głównych trendów we funkcjonowaniu franczyzy na rynku polskim 

wskazuje, że wśród trwale zarysowanych trendów związanych z zasadami współpracy 

partnerów w sieci franzyzowej można wymienić: 

 uważanie potencjalnego franczyzobiorcę za jedno z źródeł sukcesu sieci (staje się 

on wraz ze swoim doświadczeniem, wiedzą, znajomością rynku lokalnego obok 

modelu biznesowego oferowanego przez dawcę franczyzy jednym z elementów 



warunkujących skuteczne osiąganie celów stawianych przed biorcą licencji, jak i 

przed całą siecią); 

 zmianę w konsekwencji zasad współpracy pomiędzy dawcą a biorcą franczyzy 

(biorca franczyzy z góry otrzymuje prawo inicjowania określonych działań na rynku 

lokalnym lub konsultuje je z dawcą licencji, które mogą przysporzyć korzyści, pod 

warunkiem, iż będą one wspierać budowanie i utrzymywanie wizerunku oraz 

dobrego imienia całej sieci); 

 kolejnym zasadnym krokiem rozwoju sieci franczyzyowych, jak się wydaje, będzie 

również zmiana roli i pozycji dawcy licencji w sieci (kwestia ta wiąże się z 

dopuszczeniem możliwości komunikowania się bezpośrednio pomiędzy sobą biorców 

licencji bez pośrednictwa francyzodawcy). 

Obecne tendencje w rozwoju franczyzy wskazują, iż ta forma międzyorganizacyjnej 

współpracy wpisała się już na stałe w nowy paradygmat zarządzania strategicznego, 

którym głównym założeniem jest współpraca pomiędzy podmiotami w tworzeniu wartości. 

To spostrzeżenie pozwala uzasadnić popularność sieci franczyzyowych we współczesnej 

uwarunkowaniach gospodarczych. Warto przy tym zaznaczyć,  że wśród owych podmiotów 

należy także  wymienić ostatecznego beneficjenta owych generowanych korzyści. Rola 

owego beneficjenta wydaje się szczególnie ważna w przypadku usług charakteryzujących 

się zaspakajaniem unikalnych w określonym stopniu potrzeb klienta. Ta kwestia z 

pewnością będzie również  przyszłości ważnym zagadnieniem dla funkcjonowania sieci 

franczyzowych.  
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Streszczenie 

 

Franczyza to popularna obecnie forma współpracy między organizacyjnej. Rozwija 

się ona w wielu branżach polskiej gospodarki, nawet w takich, które tradycyjnie nie były 

spostrzegane za atrakcyjne dla tego rodzaju sieci. 
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 Wydaje się, iż dynamiczny rozwój sieci franczyzowych jest związany miedzy innymi 

ze zmianą spostrzegania roli fanczyzobiorcy. W konsekwencji zarysowują się kolejne 

tendencje rzutujące na opis relacji pomiędzy partnerami we franczyzie. 

 

Perspectives for the development of franchise network 

 

Summary 

 

Nowadays franchising is  a popular form of cooperation between the organizations. 

It grows in many sectors of the Polish economy, even those that traditionally were not 

perceived to be attractive for this type of network. 

It seems that the dynamic development of the franchise networks is associated 

inter alia with the changes in the perception of franchisee’s role. Consequently, further 

trends are emerging to bear on a description of the relationship between the partners in 

the franchising. 


