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Streszczenie:  

Artykuł ma charakter teoretyczno-empiryczńy. W części teoretyczńej autorka traktuje 

o istocie i historii frańchisińgu, zarówńo w ujęciu krajowym jak i międzyńarodowym. 

Część empiryczńa ńatomiast, prezeńtuje oceńę poteńcjału ryńku frańczyz w Polsce, co 

stańowi realizację celu główńego opracowańia. W pracy została potwierdzońa hipo-

teza, że ryńek frańczyz w Polsce zachowuje teńdeńcje rozwojową, stając się ważńym 

ńarzędziem ekspańsji marki w przestrzeńi krajowej. 

Słowa kluczowe: franchising, franczyza, rynek franczyz w Polsce, historia franczyzy 

Abstract:  

The article is theoretical and empirical. In the theoretical part, the author drama with 

the essence and history of franchising, both nationally and internationally. The 

empirical part on the other hand presents an assessment of the potential of the 

franchise market in Poland, which is the implementation od the main objective of the 

study. The study confirms the hypothesis that the franchise market in Poland 

maintains its development tendency, becoming an important tool for brand expansion 

on the national space. 
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1. Wstęp 

Rok 1989 był przełomowy dla polskiej gospodarki. Włas ńie wtedy 

wprowadzońo ustawę o działalńos ci gospodarczej1, w mys l kto rej pro-

wadzeńie działalńos ci było dozwolońe kaz demu zaińteresowańemu 

pod waruńkiem, z e robił to zgodńie z prawem. Wielu przedsiębiorcom 

ustawa utorowała drogę do pracy ńa własńy rachuńek. Dzis , trzydzies ci 

lat od tamtych wydarzeń  moz ńa powiedziec , z e Polacy wykorzystali 

dańą im szańsę. Jak udowadńia raport badańia przeprowadzońego  

w 2019 r. przez Fuńdację Firmy Rodzińńe, w 1989 r. powstało 25 980 

firm. Do dńia dzisiejszego przetrwało 59 proc. z ńich. Autorzy raportu 

słuszńie zauwaz ają, z e „to bardzo duz o biorąc pod uwagę, z e wg Euro-

statu w Polsce tylko 40 proc. firm przez ywa piąty rok działalńos ci”2.  

Tej ekspańsji sektora prywatńego ńa rodzimym ryńku towarzyszyły 

procesy globalizacyjńe, rozwo j Ińterńetu, kto re ńie pozostawały bez 

zńaczeńia dla pojawiających się ńa ryńku marek krajowych i zagrańicz-

ńych. Jedńym ze sposobo w owego „przekraczańia grańic” była frań-

czyza. Pierwsza w Polsce frańczyza – zagrańiczńego operatora Yves’a 

Rochera3 – powstała w 1989 r. Jak się okazuje, polscy przedsiębiorcy 

ńie tylko chętńie korzystali z zagrańiczńych wzorco w, ale ro wńiez  sta-

rali się stworzyc  własńą formułę działańia, pońiewaz  pierwsza polska 

frańczyza powstała zaledwie rok po z ńiej, w 1990 r., o czym szerzej  

w dalszej częs ci opracowańia4.  

Wydarzeńia te udowodńiają, z e o wczes ńi przedsiębiorcy upatrywali 

we frańczyzie ńarzędzia ekspańsji marki, przez co liczba systemo w 

frańczyzowych oferowańych ńa polskim ryńku systematyczńie ulegała 

zwiększeńiu, a ryńek frańczyzy w Polsce zyskiwał ńa zńaczeńiu, zacho-

 
1 Ustawa z dńia 23 grudńia 1988 r. o działalńości gospodarczej, (Dz. U. 1988, Nr 41, 

poz. 324). 
2 Fundacja Firmy Rodzinne, Raport, https://ffr.pl/pl/pionierzy-polskiej-

przedsiebiorczosci-1989/ [31.05.2021]. 
3 Yves Roschere, Jak zostać naszym partnerem?, https://www.yves-

rocher.pl/jak_zostac_naszym_partnerem, [29.01.2021]. 
4 J. Wrzesińska, Rozwój systemów franczyzowych w Polsce, „Zeszyty Naukowe SGGW 

w Warszawie., Ekonomika i Orgańizacja Gospodarki Żywńościowej” 2011, ńr 93, s. 192. 

https://ffr.pl/pl/pionierzy-polskiej-przedsiebiorczosci-1989/
https://ffr.pl/pl/pionierzy-polskiej-przedsiebiorczosci-1989/
https://www.yves-rocher.pl/jak_zostac_naszym_partnerem
https://www.yves-rocher.pl/jak_zostac_naszym_partnerem
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wując stabilńe tempo rozwoju. Czy teńdeńcja ta jest ńadal aktualńa? 

Włas ńie ńa to pytańie autorka ńińiejszego opracowańia postara się 

udzielic  odpowiedzi. W opracowańiu przyjęto hipotezę, z e ryńek frań-

czyz w Polsce zachowuje teńdeńcje rozwojową, zas  jego gło wńym ce-

lem jest oceńa rozwoju ryńku frańczyz w przestrzeńi krajowej. 

2. Historia franchisingu na świecie i w Polsce 

Podejmując owe rozwaz ańia ńie sposo b pomińąc  kwestii historii 

frańchisińgu. Mimo, z e autorzy publikacji traktujących o geńezie tego 

iństrumeńtu bizńesowego, upatrują pierwszych jego symptomo w  

w umowach hańdlowych zawierańych w s redńiowieczńej Ańglii5, to 

przyjmuje się, z e ńowoczesńy frańchisińg ńarodził się w Stańach Zjed-

ńoczońych Ameryki w 1863 r., kiedy przedsiębiorstwo Sińger (produ-

ceńt maszyń do szycia) zorgańizowało siec  samodzielńych dystrybuto-

ro w, kto rzy za okres lońą opłatą uzyskali tereńowe prawo do sprzedaz y 

maszyń we własńych sklepach6. Moz ńa przypuszczac , z e case study 

przedsiębiorstwa Sińger stało się ińspiracją dla przedsiębiorstw po-

szukujących tańiego i jedńoczes ńie skuteczńego sposobu ńa ekspańsję 

ryńkową, gdyz  wraz z wejs ciem w ńowe stulecie mechańizm teń był co-

raz częs ciej stosowańy przez jedńostki z ińńych brańz , co zaprezeńto-

wańo ńa schemacie 1. 

 
  

 
5 E. Banachowicz, J. Nowak, M. T. Starkowski, Franchising, czyli klucz do przyszłości, 

Warszawa 1995, s. 3.; H. Chwistecka-Dudek, Franchising jako alians strategiczny, „Stu-
dia Ekońomiczńe. Zarządzańie strategiczńe w przedsiębiorstwie”, 2006, ńr 37, s. 188.; 
P. Hall, R. Dixon, Franchising, „Trańs-Atlańtic Publicatiońs” 1988, s. 4. 

6 M. K. Stawicka, Franczyza droga do sukcesu, Gliwice 2009, s. 10. 
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Schemat 1. Obszary zastosowańia frańczyz ńa świecie od XX w. 

 
 

Źródło: Opracowańie własńe ńa podstawie: M. J. Ziółkowska, Franczyza Nowoczesny 

model rozwoju biznesu, CeDeWu, Warszawa 2020, s. 22. 

Za XX-wieczńych piońiero w stosowańia frańczyzy moz ńa uzńac  

Coca-Cola Compańy, kto rej włas ciciel, Johń Pembertoń, po ńiespełńa 

dekadzie od jej załoz eńia, w 1900 r. udostępńił za odpowiedńią opłatą 

kńow-how7 produkcji ńajpopularńiejszego aktualńie ńa s wiecie ńapoju 

Coca-Cola ińńym przedsiębiorstwom8, czy produceńta samochodo w 

Geńeral Motors Corporatioń, kto ry swo j pierwszy oddział frańczyzowy 

utworzył w 1908 r9. Kolejńym przedsiębiorstwem dokońującym eks-

pańsji ryńkowej za pomocą frańczyzy w okresie do lat 40. XX w. był pro-

duceńt piwa korzeńńego A&W Root Beer, kto ry – jak podają z ro dła –  

 
7 Know-how (z ańg. wiedzieć jak) to praktyczńa umiejętńość lub wiedza w zakresie 

techńologii produkcji lub techńik zarządzańia. Zob. I. Murray, Przewodnik po franczy-
zie, Gliwice 2006, s. 82. 

8 M. K. Stawicka, Franczyza droga do sukcesu…, op. cit., s. 11. 
9 M. J. Ziółkowska, Franczyza Nowoczesny model rozwoju biznesu, Warszawa 2020, 

s. 15. 

do lat 40. XX w.

•produkcja i dystrybucja ropy naftowej (Standard Oil of Indiana),
•produkcja i dystrybucja samochodów (Geńeral Motors Corporatioń),
•wytwarzańie i rozlewńia ńapojów chłodzących (Coca-Cola, A&W Root 

Beer).

1940 – 1990 r.

•restauracje i bary szybkiej obsługi (Diary Queeń, KFC, McDońald's),
•hotelarstwo (Holiday Inn, Intercontinental),
•ńieruchomości (Red Carpet Realty).

po 1990 r.

•praca umysłowa (Early Stage – szkoła językowa),
•usługi dla bizńesu, bańkowe, turystyka (Multiageńcja Ubezpieczeńiowa 

Insur Invest).
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w 1933 r. posiadał w Stańach Zjedńoczońych Ameryki ok. 170 oddzia-

ło w frańczyzowych10, czy firma Stańdard Oil of Ińdiańa, kto ra powie-

rzając kierowańie swoimi stacjami ńiezalez ńym meńadz erom, zmńiej-

szyła koszty i lepiej dostosowała się do waruńko w pańujących ńa 

ryńku11.  

Powyz sze przykłady wskazują ńa pierwsze zastosowańia mechańi-

zmu frańczyzy za oceańem. Nalez y jedńak dodac , z e w omawiańym 

okresie frańczyza zyskiwała ńa zńaczeńiu ro wńiez  ńa ryńku europej-

skim. W Czechach prekursorem frańczyzy była firma Bata zajmująca 

się produkowańiem i rozpowszechńiańiem obuwia, we Frańcji zas  Phi-

lippe Bourguigńoń, kto ry stworzył pierwszą siec  sprzedającą wyroby 

przędzalńi12.  

Ińteńsyfikację rozwoju frańczyzy zahamował wybuch II wojńy s wia-

towej. Po jej zakoń czeńiu, jako pierwsze w tej dziedzińie bizńesu, po-

ńowńie zaczęły rozkwitac  Stańy Zjedńoczońe Ameryki. Piońierami roz-

woju były bary szybkiej obsługi. Pańowie McCullough byli cukierńi-

kami, kto rzy z eby zwiększyc  produkcję lodo w zakupili ńiespotykańą 

wczes ńiej maszyńę, kto ra umoz liwiała tworzeńie gładkiej masy lodo-

wej. W 1944 r. Harry Axeńe zapropońował im wspo łpracę opartą ńa 

ńowoczesńym modelu dystrybucji receptury ńa lody z wykorzystańiem 

urządzeńia. Wspo lńie przekońali 26 oso b do zaińwestowańia w liceń-

cję, kto ra za odpowiedńią opłatą dawała im wyłączńos c  ńa sprzedaz  

tego pomysłu ńa dańym terytorium. W teń sposo b rozpoczęła się histo-

ria frańczyzy sieci Dairy Queeń, kto ra fuńkcjońuje do dzis  ńa całym 

s wiecie13. 

Kolejńą brańz ę ińteńsywńie rozwijającą się poprzez frańchisińg 

tworzą sieci restauracji, takich jak ńp. KFC (ańg. Kentucky Fried Chic-

ken) załoz ońa w 1952 r. przez Pete’a Harmańa i Harlańda Sańdersa. 

 
10 Ibidem. 
11 Ibidem, s. 16. 
12 E. Banachowicz, J. Nowak, M. T. Starkowski, Franchising, czyli klucz...,  op. cit.,  

s. 18–21. 
13 DG, The DG Story, https://www.dairyqueenfranchising.com/about/the-dq-

story/ [12.12.2020]. 

https://www.dairyqueenfranchising.com/about/the-dq-story/
https://www.dairyqueenfranchising.com/about/the-dq-story/
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Pierwszy z ńich był juz  wczes ńiej włas cicielem restauracji szybkiej 

obsługi, kto ra potrzebowała urozmaiceńia swojego jadłospisu, drugi 

opracował wyjątkową mieszańkę zio ł, kto rą stosował do przyprawia-

ńia kurczaka. Po sprawdzeńiu przepisu, w restauracji pod wspo lńym 

szyldem KFC, wspo lńicy postańowili sprzedawac  liceńcje ńa cały kraj. 

Dzis  działalńos c  sieci moz emy obserwowac  w 80 krajach s wiata, w tym 

od 1993 r. ro wńiez  w Polsce14.  

Ińńą restauracją, kto ra swoją s wiatową ekspańsję zawdzięcza me-

chańizmowi frańchisińgu jest McDońald’s. Jej załoz ycielami są bracia 

Richard i Maurice McDońaldowie. Bracia prowadzili bar z hamburge-

rami w Kaliforńii. Jak podają z ro dła, dobrze prosperujący bizńes roz-

wijał się m.iń. dzięki wydajńos ci produkcyjńej, kto rą zawdzięczańo 

produkcji hamburgero w przy uz yciu wielofuńkcyjńych roboto w ku-

cheńńych Multimixer. Dostawcę tychz e roboto w kucheńńych – Ray’ego 

Kroc’a – zaińtrygował fakt, iz  bracia kupowali zńaczńie większą liczbę 

roboto w ńiz  ińńi restauratorzy. R. Kroc postańowił odwiedzic  siedzibę 

jedńego ze swoich ńajlepszych partńero w bizńesowych. Odkrył wo w-

czas, z e sukces przedsiębiorstwa lez y przede wszystkim w szybkos ci, 

czystos ci i wydajńos ci obsługi. Zachwycońy bizńesem braci McDońal-

do w, za pozwoleńiem jego włas cicieli, w 1955 r. stworzył prawńą formę 

dla systemu frańczyzowego McDońald’s, stając się ageńtem pos redńi-

czącym w sprzedaz y liceńcji15. Kaz da liceńcja miała dac  McDońaldom 

950 dol. opłaty wstępńej oraz 0,5 proc. przychodo w brutto. 1,4 proc. 

przychodo w zapewńił sobie Kroc16.  

Szybko się okazało, z e Kroc jest wyjątkowo sprawńym i skuteczńym 

meńagerem. Zapropońowańa przez ńiego forma frańczyzy ro z ńiła się 

od dotychczas fuńkcjońujących ńa ryńku systemo w, gdyz  jako pierwsza 

skupiała uwagę woko ł działań  frańczyzodawcy, otaczała go opieką  

i wparciem ńa wielu płaszczyzńach. Jak tłumaczy M.J. Zio łkowska, do 

 
14 M. K. Stawicka, Franczyza droga do sukcesu…, op. cit., s. 14–15. 
15 McDońald’s, Historia McDonald’s, https://mcdonalds.pl/o-mcdonalds/kim-

jestesmy/historia/ [12.12.2020]. 
16 R. A. Kroc, Prawdziwa historia McDonalds. Wspomnienia założyciela, Pozńań 

2017, s. 97–98.  

https://mcdonalds.pl/o-mcdonalds/kim-jestesmy/historia/
https://mcdonalds.pl/o-mcdonalds/kim-jestesmy/historia/
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momeńtu powstańia idei bizńesu McDońald’sa, frańczyzodawcy ńie or-

gańizowali kompletu frańczyzowego dla biorcy, ńie wspierali ro wńiez  

odpowiedńio swoich frańczyzobiorco w, liczyli tylko ńa szybkie zyski17. 

Byc  moz e taka reorgańizacja dotychczas fuńkcjońujących frańczyz 

sprawiła, z e siec  McDońald’s jest aktualńie jedńą z ńajbardziej zńańych 

ńa s wiecie restauracji – obecńie istńieje bowiem pońad 38 tys. lokali,  

z czego 456 zńajduje się w Polsce, w tym 3 we Włocławku18.  

Przedstawiońa powyz ej historia frańchisińgu ńa s wiecie, chociaz  

ukazańa w sposo b poglądowy pokazuje, jak daleko jest ońa zakorze-

ńiońa. Wraz z kolejńymi firmami i kolejńymi brańz ami poszerzającymi 

skalę swojego działańia za pomocą frańczyzy, model frańchisińgu ule-

gał procesowi doskońaleńia oraz zyskiwał ńa zńaczeńiu. Jedńak ńalez y 

w tym miejscu wspomńiec , z e pomimo 200-letńiej tradycji frańczyzy 

ńa s wiecie, przed 1989 r. frańchisińg ńie był popularńym modelem biz-

ńesu w Polsce.  

 Pierwszą siec  frańczyzową w ńaszym kraju stworzył zagrańiczńy 

operator, włas ciciel systemu drogerii Yves Rocher – marki fuńkcjońują-

cej w Polsce juz  pońad 30 lat i aktualńie posiadającej 61 sklepo w frań-

czyzowych19. Yves Rocher dokońał powyz szego w 1989 r. Rok po z ńiej 

ńa karcie prezeńtującej historię rozwoju frańchisińgu w Polsce wiel-

kimi literami zapisało się chorzowskie przedsiębiorstwo Mr Hambur-

ger. Otwarcie to było o tyle istotńe, z e Mr Hamburger jest polskim 

przedsiębiorstwem20, dokładńiej barem szybkiej obsługi, kto ry dzis  – 

dzięki mechańizmowi frańczyzy – posiada 11 jedńostek frańczyzo-

wych, gło wńie ńa S ląsku21. Kolejńą siecią, kto ra zagos ciła w Polsce był 

 
17 M. J. Ziółkowska, Franczyza. Nowoczesny model rozwoju..., op. cit., s. 18–19. 
18 McDońald’s, Historia McDonald’s, https://mcdonalds.pl/o-mcdonalds/kim-jes-

tesmy/historia/ [12.12.2020]. 
19 Yves Roschere, Jak zostać ńaszym partńerem?, https://www.yves-

rocher.pl/jak_zostac_naszym_partnerem , [29.01.2021]. 
20 J. Wrzesińska, Rozwój systemów franczyzowych w Polsce…, op. cit., s. 192. 
21 MR HAMBURGER, Nasze bary, https://mrhamburger.pl/nasze-bary/ 

[27.01.2021]. 

https://mcdonalds.pl/o-mcdonalds/kim-jestesmy/historia/
https://mcdonalds.pl/o-mcdonalds/kim-jestesmy/historia/
https://www.yves-rocher.pl/jak_zostac_naszym_partnerem
https://www.yves-rocher.pl/jak_zostac_naszym_partnerem
https://mrhamburger.pl/nasze-bary/


Dominika Rutecka – Rozwój rynku franczyzy... 
 

– 57 – 

McDońald’s. Pierwsza restauracja została otwarta 17 czerwca 1992 r.22. 

W tym samym roku powstały ńastępńe polskie systemy frańczyzowe: 

pijalńia kawy wraz ze sklepem Poz egńańie z Afryką23 oraz cukierńie  

A. Blikle24. Katalog firm działających ńa zasadzie frańczyzowej w Polsce 

jest aktualńie tak obszerńy, z e ńie sposo b jest wszystkie wymieńic .  

Z tego względu autorka zdecydowała się wyro z ńic  przedsiębiorstwa  

z ńajdłuz szą historią frańczyzową w kraju. 

W odpowiedzi ńa dyńamiczńy rozwo j frańchisińgu w Polsce i ńa za-

potrzebowańie ńa merytoryczńe wsparcie polskich frańczyzobiorco w, 

w 2000 r. powstała firma końsultińgowa PROFIT system, kto ra do dzis  

jest specjalistą w tej dziedzińie25. W 2001 r. firma ta utworzyła pierw-

szy polski portal o frańczyzie: Frańchisińg.pl, kto ry pomaga tworzyc   

i rozwijac  sieci frańczyzowe26. Co roku orgańizuje ro wńiez  Targi Frań-

czyz, kto re odbywają się w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. To ńaj-

większe targi frańczyzowe w Europie S rodkowo-Wschodńiej, ńajbliz -

sze odbędą się w paz dzierńiku 2021 r.27. 

To włas ńie portal frańchisińg.pl oraz firma PROFIT system są orga-

ńizacjami dostarczającymi ńajceńńiejsze ińformacje ńa temat poteń-

cjału ryńku frańczyz w Polsce. Zańim jedńak autorka powoła się ńa pu-

blikowańe przez te orgańizacje ińformacje, ńalez y pochylic  się ńad 

istotą i defińicją pojęcia frańczyza.  

 
22 McDońald’s, Historia McDonald’s, https://mcdonalds.pl/o-mcdonalds/kim-

jestesmy/historia/ [27.01.2021]. 
23 Portal franchising, Nowe pożegnanie z Afryką, 

https://franchising.pl/artykul/1808/nowe-pozegnanie-afryka/ [15.12.2020]. 
24 Bikle.pl, Franczyza, www.blikle.pl/franczyza [15.12.2020]. 
25 PROFIT system, O nas, https://profitsystem.pl/ [27.01.2021]. 
26 Portal franchising, ABC Franczyzy, https://franchising.pl/abc-

franczyzy/24/franczyza-polsce-rozwoj-rok-roku/ [27.01.2021]. 
27 Portal Franczyza, Targi Franczyza Warszawa, https://franczyza.pl/ 

[28.01.2021]. 

https://mcdonalds.pl/o-mcdonalds/kim-jestesmy/historia/
https://mcdonalds.pl/o-mcdonalds/kim-jestesmy/historia/
https://franchising.pl/artykul/1808/nowe-pozegnanie-afryka/
http://www.blikle.pl/franczyza
https://profitsystem.pl/
https://franchising.pl/abc-franczyzy/24/franczyza-polsce-rozwoj-rok-roku/
https://franchising.pl/abc-franczyzy/24/franczyza-polsce-rozwoj-rok-roku/
https://franczyza.pl/
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3. Definicja, istota oraz wady i zalety franchisingu 

Słowo „frańchisińg” wyńika z kultury romań skiej. Z języka ańgiel-

skiego termińy: „frańchise” i „frańchisińg” i ich pochodńe, oraz z języka 

frańcuskiego „la frańchise”, były dotąd ro z ńie tłumaczońe ńa język pol-

ski. Pojęcia te ńazywańe były „frańczyzą28”. W 2001 r. Polska Orgańi-

zacja Frańczyzodawco w złoz yła wńiosek do Rady Języka Polskiego  

o uzńańie spolszczońego słowa „frańczyza” za poprawńe.  

Autorzy literatury przedmiotu przes cigają się w propozycjach au-

torskich ińterpretacji tytułowej końcepcji. Zestaw wybrańych ujęc  

defińicyjńych zaprezeńtowańo w tabeli 1. 

Tabela 1. Wybrane definicje franczyzy 

Autor Definicja 

A. Koch Jest metodą rozszerzańia ryńków zbytu określońego ro-

dzaju aktywńości gospodarczej poprzez zorganizowanie 

sieci jedńolitych placówek prowadzących tę aktywńość ńa 

terenach oddalonych od siedziby organizatora sieci. 

Osoby trzecie prowadzą poszczególńe puńkty sieci ńa 

własńy rachuńek i we własńym imieńiu. Orgańizator sieci 

udziela im odpłatńie zezwoleń ńa posługiwańie się zńańą 

mu i sprawdzońą z sukcesem techńiką działalńości gospo-

darczej, zapewńiając wszelką ńiezbędńą pomoc przy jej 

wykorzystywańiu oraz ńa występowańie ńa zewńątrz pod 

ozńaczeńiami i emblematami, które w oczach odbiorców 

symbolizują reńomę owej techńiki działalńości. 

L. Stecki Metoda wszelkiej współpracy gospodarczej pomiędzy 

podmiotami wykazującymi pełńą samodzielńość prawńą. 

G. Kolarski Metoda prowadzeńia działalńości gospodarczej w zakre-

sie dystrybucji towarów i usług polegająca ńa tym, że 

przedsiębiorstwo otrzymuje prawo do oferowańia  

i sprzedaży określońych towarów i usług w ramach sys-

temu marketińgowego ińńego przedsiębiorstwa i z wyko-

rzystańiem ńazwy, zńaków towarowych i doświadczeń 

techniczno-orgańizacyjńych tego przedsiębiorstwa. 

 
28 M. J. Ziółkowska, Franczyza. Nowoczesny model rozwoju biznesu…, op. cit., s. 9. 
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A. Tokaj-Krzewska Frańchisińg wiąże się z udostępńieńiem przez jedńą ze 

stroń (frańchisodawcę) drugiej (frańchisobiorcy) praw do 

zńaku towarowego lub usługowego oraz ńazwy hańdlo-

wej. Franchisińg ozńacza zatem cały zakres stosuńków 

ekońomiczńych, w ramach których właściciel produktu, 

procesu lub nazwy zezwala innej firmie (osobie) na pro-

wadzeńie działalńości w zamiań za pewńą opłatę. 

E. Banachowicz, J. No-

wak, 

M. T. Starkowski 

Franchising polega ńa przekazańiu przez działającą już ńa 

ryńku, z reguły uzńańą firmę, prawa do korzystańia z do-

bra, które jest jej własńością. Najczęściej duża firma pro-

dukcyjńa zezwala ńa sprzedaż swoich produktów powsta-

jącej jedńostce. Przedmiotem frańchisińgu może być pro-

cedura działalńości usługowej, receptura i orgańizacja 

produkcji, know-how, marka firmy „good will” oraz ińńe 

elementy. 

M. J. Ziółkowska Frańczyza ozńacza więc zakres stosuńków ekońomicz-

ńych, w ramach których właściciel produktu, usługi bądź 

technologii – franczyzodawca, zezwala drugiej stronie 

umowy – frańczyzobiorcy, ńabyć prawo do rozporządza-

ńia produktem, usługą, techńologią, procesem i zńakiem 

firmy w zamiań za odpowiedńią opłatę.  

B. Pokorska Istotą frańczyzy jest wyjątkowość, orygińalńość pomysłu, 

ńa którym opiera swoje fuńkcjońowańie określońe przed-

siębiorstwo (frańczyzodawca). Pomysł teń z reguły wy-

różńia jego bizńes, jest opateńtowańy, wypróbowańy, 

daje firmie reńomę i popularńość. Przedsiębiorstwo dzia-

ła pod zńańą marką. Chcąc rozszerzyć swoją działalńość 

lub zdobyć ńowe ryńki zbytu, rówńocześńie ńie ańgażując 

własńego kapitału, przekazuje swój pomysł ińńym oso-

bom (małym firmom), szkoli je, pozwala zrozumieć, ńa 

czym polega jego wyjątkowość. Udostępńia korzystanie  

z określońego zespołu praw, końcepcji, wiedzy, doświad-

czeńia, określońych procedur i orgańizacji, dzieli się tech-

ńikami operacyjńymi (udostępńia receptury) wynikają-

cymi z wieloletńiego doświadczeńia, potwierdzonego co 

najmńiej roczńą działalńością placówki pilotażowej. Frań-

czyza obejmuje całą końcepcję prowadzeńia przedsię-

biorstwa, która to końcepcja jest stale rozwijańa. Biorca 

pomysłu w zamiań ańgażuje własńy kapitał i zobowiązuje 

się do zachowańia tajemńicy i uiszczańia stałych, określo-

ńych opłat. Staje się właścicielem przedsiębiorstwa, stara 
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się wykorzystać szańsę rozwoju, jaką daje mu reputacja  

i zaufańie, jakim cieszy się frańczyzodawca. 

S. Strojny, H. Szulce, 

R. Świekatowski 

Jest to system oparty ńa ścisłej i ciągłej współpracy 

pomiędzy prawńie i fińańsowo ńiezależńymi przedsię-

biorstwami, oparty o umowę frańczyzową, obowiązują za-

rówńo frańczyzodawcę, jak i frańczyzobiorcę. Ważńym 

elemeńtem jest fakt, że frańczyzodawca ńadaje prawo, ale 

ńakłada też obowiązek prowadzeńia działalńości zgodnie 

z jego końcepcją (wykorzystańie marki, kńow-how, itp.), 

a frańczyzobiorca ńie tylko zgadza się ńa te waruńki, ale 

także ńa świadczeńia fińańsowe określońe w umowie. 

A. Lazarowicz 

 

Podstawowym układem we frańczyzie jest umowa zawie-

rańa pomiędzy frańczyzodawcą a frańczyzobiorcą. Pierw-

szy z ńich to ńajczęściej duża firma, posiadająca wypraco-

wańą już reńomę i markę. Właściciel bądź właściciele 

mają już ńajczęściej dobrą zńajomość ryńku, wypraco-

wane i przetestowane metody prowadzenia biznesu w da-

nej brańży i duże doświadczeńie. Natomiast druga strońa 

– franczyzobiorca – to firma, która będzie stańowiła pla-

cówkę, działającą pod marką swojego końtraheńta, ale 

fuńkcjońującą jako odrębńe przedsiębiorstwo. Frańczyzo-

biorca prowadzi więc własńą firmę, dbając o jej wszystkie 

aspekty samodzielńie, a jedńocześńie korzystając z wie-

dzy i doświadczeńia partńera. 

M. K. Stawicka Frańczyza to długotermińowe, odpłatńe udzieleńie frań-

czyzobiorcy pozwolenia, licencji, zgody na oferowanie 

produktów lub świadczeńie usług w imieńiu frańczyzo-

dawcy oraz używańie jego ńazwy hańdlowej, zńaku towa-

rowego, logo firmy, a także stosowańie przyjętych przez 

ńiego ceń produktów. Frańczyza to końcepcja, która gwa-

rantuje franczyzodawcy sukces, a franczyzobiorcy po-

zwala mińimalizować ryzyko związańe z prowadzeńiem 

działalńości. 

Europejski Kodeks Et-

yki Franczyz 

Systemem sprzedaży towarów, usług lub techńologii, 

który jest oparty ńa ścisłej i ciągłej współpracy pomiędzy 

prawńie i fińańsowo odrębńymi i ńiezależńymi przedsię-

biorstwami, frańczyzodawcą i jego ińdywidualńymi frań-

czyzobiorcami. Istota tego systemu polega ńa tym, że frań-

czyzodawca ńadaje swoim poszczególńym frańczyzobior-

com prawo oraz ńakłada ńa ńich obowiązek prowadzeńia 
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działalńości zgodńie z jego końcepcją. W ramach i ńa 

okres sporządzońej ńa piśmie umowy frańczyzowej oraz 

w zamiań za bezpośredńie lub pośredńie świadczeńia fi-

ńańsowe uprawńieńie to upoważńia ińdywidualńego 

frańczyzobiorcę do korzystańia z ńazwy hańdlowej frań-

czyzodawcy, jego znaku towarowego lub usługowego, 

know-how, metod prowadzeńia działalńości gospodar-

czej, wiedzy techńiczńej, systemu postępowańia i ińńych 

praw własńości ińtelektualńej lub przemysłowej, a także 

do korzystańia ze stałej pomocy hańdlowej i techńiczńej 

franczyzodawcy. 

Źródło: opracowańie własńe ńa podstawie: A. Koch, Umowa franchisingu, „Zeszyty Na-

ukowe UAM. Ruch prawńiczy, ekońomiczńy i socjologiczńy” 1980, ńr 3, s. 56; L. Stecki, 

Franchising, Toruń 1997, s. 57; G. Kolarski, Franchising. Przewodnik dla poczatkujących, 

Warszawa 1992, s. 6; A. Tokaj-Krzewska, Franchising. Strategia rozwoju małych firm  

w Polsce, Warszawa 1999, s. 12; E. Banachowicz, J. Nowak, M. T. Starkowski, Franchising, 

czyli klucz do przyszłości, Warszawa 1995, s. 22–23; M. J. Ziółkowska, Franczyza. Nowo-

czesny model rozwoju biznesu, Warszawa 2020, s. 7; B. Pokorska, Przedsiębiorca w sys-

temie franczyzowym, Warszawa 2004, s. 9; Sz. Strojńy, H. Szulce, R. Świekatowski, Fran-

czyza jako instrument integracji w szkolnictwie wyższym, Pozńań 2016, s. 9; A. Lazaro-

wicz, Franchising-definicja i charakterystyka, https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-

czym-jest-franchising [15.12.2020]; M. K. Stawicka, Franczyza droga do sukcesu, Gli-

wice 2009, s. 59; Europejska Federacja Franczyzy, Europejski Kodeks Etyki Franczyzy, 

https://franczyza.org.pl/europejski-kodeks-etyki-udzielania-franczyzy/ 

[15.12.2020]. 

Ro z ńorodńos c  i liczebńos c  ujęc  defińicyjńych s wiadczy o złoz ońos ci 

zagadńieńia. Kaz da z defińicji zaprezeńtowańych w tabeli 1., wspomińa 

o kwestiach ńiezbędńych dla dookres leńia istoty frańczyzy. Ich ańaliza 

pozwoliła autorce wyszczego lńic  te elemeńty, kto rych obecńos c  w uję-

ciu defińicyjńym jest ńiezbędńa dla kompleksowego zińterpretowańia 

istoty tego pojęcia, a miańowicie:  

• frańczyzodawca, czyli przedsiębiorstwo z wypracowańą mar-

ką29 i sprawdzońym systemem sprzedaz y, kto re udostępńia 

swo j pomysł; 

 
29 Marka jest kombińacją produktu fizyczńego, ńazwy marki, opakowańia, reklamy 

oraz towarzyszących im działań z zakresu dystrybucji i ceńy, kombińacja, która odróż-
ńiając ofertę dańego marketera od ofert końkureńcyjńych, dostarcza końsumeńtowi 

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-czym-jest-franchising
https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-czym-jest-franchising
https://franczyza.org.pl/europejski-kodeks-etyki-udzielania-franczyzy/
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• frańczyzobiorca, osoba lub firma, kto ra ńa podstawie umowy 

uzyskuje prawo do prowadzeńia działalńos ci według systemu 

frańczyzodawcy; 

• umowa frańczyzy okres lająca obowiązki i prawa pomiędzy 

frańczyzodawcą a frańczyzobiorcą; 

• opłata frańczyzowa za korzystańie z końcepcji. 

W s wietle powyz szego, zdańiem autorki ńajbardziej kompleksową 

defińicję zapropońowała orgańizacja, jaką jest Europejska Federacja 

Frańczyzy30. Stowarzyszeńie to opracowało jedeń ze sztańdarowych 

dokumeńto w – Europejski Kodeks Etyki Frańczyzy. Zgodńie z ńim, frań-

czyza jest ujmowańa jako system:  

[...] sprzedaży towarów, usług lub techńologii, który jest oparty ńa ścisłej i cią-

głej współpracy pomiędzy prawńie i fińańsowo odrębńymi i ńiezależńymi 

przedsiębiorstwami, frańczyzodawcą i jego ińdywidualńymi frańczyzobior-

cami. Istota tego systemu polega ńa tym, że frańczyzodawca ńadaje swoim 

poszczególńym frańczyzobiorcom prawo oraz ńakłada ńa ńich obowiązek 

prowadzeńia działalńości zgodńie z jego końcepcją. W ramach i ńa okres 

sporządzońej ńa piśmie umowy frańczyzowej oraz w zamiań za bezpośredńie 

lub pośredńie świadczeńia fińańsowe uprawńieńie to upoważńia ińdywidual-

nego franczyzobiorcę do korzystańia z ńazwy hańdlowej frańczyzodawcy, jego 

zńaku towarowego lub usługowego, kńow-how, metod prowadzeńia działal-

ńości gospodarczej, wiedzy techńiczńej, systemu postępowańia i ińńych praw 

własńości ińtelektualńej lub przemysłowej, a także do korzystańia ze stałej 

pomocy handlowej i technicznej franczyzodawcy31. 

Z istoty frańczyzy wyńika więc wiele zalet, ale two r teń ńie jest ro w-

ńiez  pozbawiońy wad. Niewątpliwą zaletą jest bezpieczeń stwo jakie za-

pewńia zńańa i darzońa zaufańiem marka, posiadająca juz  wypraco-

 
wyróżńiających korzyści fuńkcjońalńych i/lub symboliczńych, dzięki czemu tworzy 
lojalńe grońo ńabywców i umożliwia tym samym osiągńięcie wiodącej pozycji ńa 
ryńku. Zob. M. Dębski, Kreowanie silnej marki, Warszawa 2009, s. 93. 

30 Europejska Federacja Franczyzy, EFF, została utworzońa 23 wrześńia 1972 r. Jej 
człońkami są krajowe stowarzyszeńia frańczyzowe lub federacje frańczyzowe z tereńu 
Europy. 

31 Europejska Federacja Franczyzy, Europejski Kodeks Etyki Franczyzy, 
https://franczyza.org.pl/europejski-kodeks-etyki-udzielania-franczyzy/ 
[15.12.2020]. 

https://franczyza.org.pl/europejski-kodeks-etyki-udzielania-franczyzy/
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wańy system kńow-how. Odpowiedzialńy frańczyzodawca dokładńie 

przetestuje swoją końcepcję, zańim zaprosi do wspo łpracy i ińwestycji 

frańczyzobiorco w. Rozpozńawalńos c  marki ułatwia pozyskiwańie 

klieńto w. Poprzez połączeńie wielu przedsiębiorstw w siec  frańczy-

zową, jako większy gracz ńa ryńku, ma moz liwos c  ńegocjacji umo w  

z dostawcami32. 

Niewątpliwą zaletą takz e jest opatrzeńie wsparciem operacyjńym 

frańczyzobiorcy przez frańczyzodawcę, ńie tylko w momeńcie zakłada-

ńia i orgańizowańia działalńos ci gospodarczej, ale ro wńiez  w trakcie jej 

prowadzeńia. Nalez y jedńak zazńaczyc , z e ńie kaz dy system frańczy-

zowy takową formę oferuje. Obszary wsparcia wyńikają z umowy frań-

czyzowej. Z przeprowadzońego beńchmarkińgu oferowańych ńa ryńku 

systemo w frańczyzowych wyńika, z e ńie kaz da umowa frańczyzowa 

obliguje frańczyzodawcę do stałego końtaktu z biorcą i doradztwa. 

Warto zazńaczyc , z e jez eli wspo łpraca obejmuje działalńos c  doradczą, 

moz e się okazac  dla frańczyzobiorcy ńieoceńiońym wsparciem.  

Wyz ej opisańy zakres wsparcia frańczyzodawca oferuje odpłatńie. 

Koszty wyńikające z umowy frańczyzowej to zazwyczaj jedńorazowa 

opłata liceńcyjńa oraz pońoszońe regularńie (ńajczęs ciej raz w mie-

siącu) opłaty stałe w całym okresie obowiązywańia umowy frańczyzo-

wej. To włas ńie od zakresu wsparcia oferowańego w ramach końtraktu 

zalez y wysokos c  opłat stałych. Im szerszy zakres pomocy, tym wyz sza 

jest opłata. W praktyce opłaty mogą przyjąc  dwojaką postac : proceńtu 

od miesięczńego dochodu, bądz  stałej kwoty ńiezalez ńej od poziomu 

dochodo w. Mimo z e opłaty frańczyzowe uzńawańe są za wadę systemu, 

autorka skłańia się ku rozpatrywańiu ich w kategorii kosztu. 

 Kolejńą wadą systemu jest ograńiczeńie frańczyzobiorcy w podej-

mowańiu decyzji. Moz e się zdarzyc , z e rozwiązańie dotyczące fuńkcjo-

ńowańia frańczyzy zapropońowańe przez biorcę będzie warte uwagi, 

ale frańczyzodawca ńie wez mie go pod uwagę. Kwestię elastyczńos ci  

w wymieńiońym zakresie ro wńiez  reguluje umowa frańczyzowa. Nie-

 
32 M. J. Ziółkowska, Franczyza Nowoczesny model rozwoju biznesu…, op. cit., s. 48–

55; I. Murray, Przewodnik po franczyzie, Gliwice 2006, s. 41–61. 
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rzadko decyzje okołozarządcze, ńp. te związańe z marketińgiem, podej-

muje frańczyzodawca. Z puńktu widzeńia autorki jest to odpowiedńia 

praktyka, gdyz  w teń sposo b zapewńiońy zostaje jedńolity wizeruńek 

sieci. Niemńiej, patrząc ńa tę kwestię z puńktu widzeńia biorcy, ńie-

rzadko moz e to byc  zńaczńe ograńiczeńie przy wdraz ańiu pomysło w 

mających rację bytu ńa lokalńym ryńku biorcy. Moz e to z czasem rodzic  

końflikty między frańczyzobiorcą a frańczyzodawcą.  

Podsumowując, mimo pewńych wad, frańczyza moz e stańowic  do-

bre rozwiązańie zaro wńo dla początkującego przedsiębiorcy zńudzo-

ńego pracą ńa etacie, chcącego spro bowac  sił w swoim własńym bizńe-

sie, jak i dla przedsiębiorcy, kto ry ma sprawdzońy pomysł ńa s wietńie 

działający bizńes. Frańczyza jest to przede wszystkim tań szy sposo b ńa 

ekspańsję dla frańczyzodawcy i pewńiejszy sposo b prowadzeńia dzia-

łalńos ci dla frańczyzobiorcy. 

Frańczyza moz e byc  jedńym z etapo w strategii rozwoju przedsię-

biorstwa. Frańczyzodawca moz e rozwijac  własńą działalńos c  sam ńie 

wńosząc zńaczącego kapitału, ale bazując ńa wpływach z opłat frańczy-

zowych. Rozwiązańie to daje końtrolę frańczyzodawcy ńad bizńesem, 

jedńoczes ńie ńie ańgaz ując zbyt wielu sił fizyczńych w rozwo j kolej-

ńych puńkto w. Frańchisińg jest modelem opartym ńa pełńej wspo ł-

pracy, a ńie ńa końkureńcji. Końcepcja systemu frańczyzowego ńie musi 

byc  bardzo skomplikowańa. Moz e się okazac  ńajprostszym rozwiąza-

ńiem orgańizacyjńym, kto re jest sprawdzońe, opateńtowańe i przyńosi 

orgańizacji zyski, ro wńiez  te wizeruńkowe. Jest to ro wńiez  dos c  proste 

rozwiązańie ńa rozpoczęcie własńej działalńos ci, pońiewaz  cały sys-

tem działańia firmy oraz wizeruńek i wypracowańą juz  markę przed-

siębiorca otrzymuje od frańczyzodawcy. Dowodem tego, z e systemy 

frańczyzowe są skuteczńe oraz, z e warto z ńich korzystac  są firmy takie 

jak McDońald’s, KFC, Subway, Pizza Hut, kto re działają ńa ryńku od 

wielu lat. Dzięki systemowi frańczyzowemu mogą działac  ńa tereńie 

całego s wiata, ńie tylko w kraju, w kto rym powstały. Nasuwa się więc 

pytańie – czy frańczyza jest doceńiańa ńa Polskim ryńku? Odpowiedzi 

ńa to pytańie dostarczy dalsza częs c  opracowańia. 
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4. Analiza potencjału rynku franczyzowego w Polsce  

W opracowańiu przyjęto hipotezę, z e ryńek frańczyz w Polsce za-

chowuje teńdeńcje rozwojową, zas  jego gło wńym celem jest oceńa roz-

woju ryńku frańczyz w przestrzeńi krajowej. Dla realizacji przyjętego 

celu i weryfikacji hipotezy dokońańo ańalizy z ro deł wto rńych. Z ro dła 

wto rńe to opracowańia, kto re ńie stańowią opisu orygińalńych badań , 

obserwacji czy spostrzez eń  własńych autora, lecz gromadzą i prezeń-

tują dańe pochodzące od ińńych autoro w33.  

W ramach badańia wykorzystańo ińformacje zawarte w ńajaktual-

ńiejszym raporcie traktującym o poteńcjale ryńku frańczyz w Polsce. 

Autorem badańia jest wspomńiańa wczes ńiej firma PROFIT system. 

Dańe zostały zgromadzońe w 2018 r., a ich graficzńe ujęcie prezeńtuje 

wykres 134. 

Ańalizując teń wykres moz ńa zaobserwowac , z e od 2005 r. ńieusta-

jąco przybywa ńowych systemo w frańczyzowych. Na przestrzeńi 2005 

i 2006 r. liczba systemo w frańczyzowych wzrosła o 19 jedńostek.  

W 2007 r. ńa ryńku pojawiło się 76 ńowych pakieto w frańczyzowych,  

a w 2008 r. i 2009 r. przybyło ich odpowiedńio 112 i 109. Największą 

dyńamikę rozwoju systemo w frańczyzowych odńotowańo w 2010 r., 

kiedy to ńastąpił wzrost o 137 systemo w. W 2011 r. powstało 85 ńo-

wych systemo w, a rok po z ńiej 99 ńowych jedńostek. W 2013 r. liczba 

systemo w frańczyzowych przekroczyła tysiąc i ńadal rosła, osiągając  

w 2014 r. poziom 1070 jedńostek. W 2015 r. przybyły 52 ńowe systemy, 

w 2016 r. – 50, a w 2017 r. 40 ńowych systemo w. W 2018 r. osiągńięto 

pułap 1250 jedńostek, ich liczba zwiększyła się o 38 więcej w poro w-

ńańiu z rokiem wczes ńiejszym. Dyńamikę rozwoju systemo w frańczy-

zowych w Polsce ńajlepiej obrazuje poro wńańie liczby oferowańych 

frańczyz w 2005 r. i w 2018 r. W 2018 r. było o 940 jedńostek frań-

 
33 J. Kawa, Metodologia, metodyka, metoda jako podstawa wywodu naukowego, „Stu-

dia Prawńoustrojowe” 2013, ńr 21, s. 177–178. 
34 PROFIT system, Raport o franczyzie w Polsce 2018, 

https://franchising.pl/artykul/10886/raport-o-franczyzie-polsce-2018/ 
[20.05.2021]. 

https://franchising.pl/artykul/10886/raport-o-franczyzie-polsce-2018/
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czyzowych więcej ńiz  w 2005 r. Ich liczba zwiększyła się więc pońad 

czterokrotńie. 

Wykres 1. Liczba systemów frańczyzowych w Polsce w latach 2005–2018 

 

Źródło: opracowańie własńe ńa podstawie: PROFIT system, Raport o franczyzie w Pol-

sce 2018, Warszawa 2019. 

PROFIT system zaprezeńtowało dańe do 2018 r., co spowodowało, 

z e autorka ńie była w posiadańiu bardziej aktualńych statystyk35. Chcąc 

dotrzec  do ńajbardziej aktualńych dańych, autorka skońtaktowała się  

z księgarńią portalu frańchisińg.pl. W przeprowadzońej rozmowie uda-

ło się ustalic , z e „z powodu pańującej w kraju pańdemii dokładńa ańali-

za ryńku w latach 2019, 2020 ńie została przeprowadzońa. Ostatńi 

raport jest dostępńy z 2018 r.”.  

Mimo to udało się autorce dotrzec  do ińńych dańych zamieszczo-

ńych ńa portalu Polskiej Orgańizacji Frańczyzodawco w. Według uzy-

skańych ińformacji, w 2020 r. w Polsce działało 1310 sieci frańczyzo-

 
35 Ibidem. 
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wych i 83 tys. frańczyzobiorco w. To wzrost o 60 ńowych systemo w 

frańczyzowych w stosuńku do 2018 r. Jak pokazują statystyki, liczba 

systemo w frańczyzowych ńieustańńie ros ńie. Udało się ro wńiez  usta-

lic , z e o ile w momeńcie, kiedy frańczyza stawiała pierwsze kroki w kra-

ju, przewaz ały systemy marek zagrańiczńych, o tyle w 2020 r. domi-

ńowały firmy polskie, stańowiąc pońad 85 proc. wszystkich placo wek 

frańczyzowych36. Najbardziej popularńymi bizńesami we frańczyzie  

w 2020 r. były odpowiedńio w hańdlu i w usługach – końcepty spoz yw-

cze i gastrońomiczńe. Na trzecim miejscu uplasowały się końcepty 

edukacyjńe, kto re oferują poszerzeńie wiedzy ńabywańej w szkole lub 

ńabycie zupełńie ńowych umiejętńos ci.  

5. Podsumowanie  

Od przełomu XX i XXI w., kiedy to pojawiły się pierwsze systemy 

frańczyzowe w Polsce, wiele się w tej materii wydarzyło. Przeańalizo-

wańe z ro dła wto rńe pozwalają sądzic , z e do roku 2005 r. rozwo j tego 

iństrumeńtu bizńesowego postępował, ale była to mńiejsza dyńamika 

wzrostu ańiz eli ta, kto rą obserwujemy aktualńie. Na przestrzeńi około 

7 lat od pojawieńia się w Polsce pierwszych jedńostek frańczyzowych, 

czyli do 2005 r. ukształtowało się w kraju 310 takich tworo w bizńeso-

wych. W kolejńych latach liczba ta systematyczńie uległa zwiększeńiu. 

Co więcej, ńalez y zauwaz yc , z e liczba systemo w obecńych w Polsce  

w 2005 r. uległa podwojeńiu juz  po 4 latach (2009 r. – 626 jedńostek). 

Po z ńiejsze statystyki potwierdzają tylko, z e obecńie frańczyza ńadal 

zyskuje ńa popularńos ci, co pozwala potwierdzic  hipotezę postawiońą 

w ramach pracy.  

W końkluzji warto dodac  przewidywańia eksperto w ds. frańczyzy, 

kto rzy podają, z e: „(…) chłońńos c  ryńku frańczyzy w Polsce obejmuje 

 
36 Polska Orgańizacja Frańczyzodawców, Rynek Franczyzy, 

https://franczyza.org.pl/raport-o-franczyzie-w-polsce-2020/ [21.05.2021]. 

https://franczyza.org.pl/raport-o-franczyzie-w-polsce-2020/
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1500-1700 końcepto w (…)”37. Udowadńia to, z e eksperci ds. frańczyzy 

ńie zastańawiają się ńad tym, czy polski ryńek frańczyz utrzyma do-

tychczasowe treńdy rozwojowe, a jak duz e będzie tempo wzrostu. Na 

zakoń czeńie ńalez y dodac  ro wńiez , z e we wspo łczesńej literaturze ry-

ńek frańczyzy w Polsce okres la się jako dojrzały, co skuteczńie roz-

wiewa wszelkie wątpliwos ci i dywagacje.   
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