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Komentarz do Rynek Franczyzy w Polsce  
 
   

 

Od wielu dziesięcioleci handel  detaliczny korzysta z dobrodziejstwa dynamicznej ekspansji 

dzięki zastosowaniu systemu franczyzy. Dla  obu stron, franczyzodawcy i franczyzobiorcy 

bliska i ciągła współpraca musi zapewnić godziwy zysk. Każdy model z proponowanych 

przez organizatorów systemów jest inny. Dlatego przyszły uczestnik podczas wyboru oferty 

współpracy musi bardzo rozważnie i dokładnie przeanalizować przedkładane propozycje i to 

nie tylko pod kątem umowy lecz również, a może przede wszystkim, warunków handlowych 

zawartych w OWD ( Ogólne Warunki Dostawy).. 

 

Jeżeli proponowana umowa jest rzeczywiście umową franczyzy a więc oparta na bliskiej i 

ciągłej współpracy na bazie sprawdzonego systemu sprzedaży przy zachowaniu niezależności 

formalnej i finansowej, szanse na sukces są większe. Takie rozwiązania proponować mogą 

jedynie podmioty prowadzące swoje własne sklepy w proponowanym formacie. Najlepiej 

jeżeli są to duże sieci handlowe.  Posiadają one doświadczenie w handlu detalicznym i 

proponowane rozwiązania na ogół zapewniają godziwą marżę pod warunkiem zachowania 

dyscypliny w zakresie oferowanego systemu. Nie zawłaszczają sobie części marży brutto 

sklepu ponieważ ich profit płynie ze zwiększenia efektu skali przy zakupach oraz 

pomniejszeniu udziału kosztów stałych w ich własnym rachunku wyników. Taka politykę 

stosuje z powodzeniem Carrefour i to w kilku formatach handlowych. Zapewniło to tej sieci 

dynamiczny przyrost placówek w ostatnich latach. 

 

Inaczej wyglądają propozycje umów z sektora hurtowego i dystrybucyjnego. Oferenci 

systemu nie są detalistami lecz dostawcami. Z założenia, na samym początku istnieje już 

konflikt interesów. Dystrybutorzy przede wszystkim chcą realizować swoją marżę, korzyści 

dla partnera stoją na drugim miejscu. Poza tym nie posiadając własnych sklepów nie mogą 

zapewnić wiarygodności systemu. Choć z drugiej strony moglibyśmy się spodziewać iż po 

ponad dwóch dekadach nowoczesnego handlu powinni tę wiedzę już posiąść, jeżeli sumiennie 

współpracowali w tym zakresie ze swoimi partnerami. Trudno tu w obecnej chwili wskazać 

lidera takiej oferty, choć bez wątpienia GK Specjał i Eurocash rozwijają niezwykle 

dynamicznie swoje systemy. 

 

Jeszcze inaczej toczy się współpraca oparta na wspólnej centrali zakupowej. W tym wypadku 

największą korzyścią dla przedsiębiorcy jest polepszenie warunków zakupu, poza tym 

organizacje te proponują wspólny wizerunek poprzez logo, wizualizację placówek i kampanie 

reklamowe. Te atrybuty poprawiają korzystne postrzeganie sklepu na lokalnym rynku. 

Proponowane powiązanie kapitałowe centrali z franczyzobiorcami może wzmocnić taki 

system. Taka formułę proponuje sukcesywnie rozwijający się system Top Marketu. 

 

W końcu ajencja. W zasadzie, jeżeli jest uczciwie przygotowana,  powinna gwarantować 

prowadzącemu godziwe wynagrodzenie. W praktyce istnieje ryzyko iż oferujący system 

ajencyjny nie dochowa należytej staranności w doborze lokalizacji lub nie podejmuje działań 

w permanentnym doskonaleniu systemu, co jest niezbędne na wysoko konkurencyjnym 

rynku. System taki, choć nie wprost nazwany, oferuje Żabka i jak widać z obecności na rynku 

z sukcesem. 
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Wyżej przytoczone oferty występują w bardzo różnorodnych formach od bardzo prostych 

umów dostawy do złożonych umów franczyzowych.   

 

Wszystkie systemy działają na tym samym, wysoko konkurencyjnym rynku detalicznym. Aby 

się rozwijać i zapewniać powodzenie obu partnerom,  muszą nieustannie doskonalić swój 

model. Dlatego tak ważnym jest aby dawca systemu miał odpowiednie zaplecze personalne i 

techniczne umożliwiające śledzenie rynku, poszukiwanie wyróżników i ich sprawną 

aplikację. Wszystkie systemy będą dążyły do zacieśniania współpracy i tworzenia 

silniejszych związków z kapitałowymi włącznie. Narzędziami w tym procesie są marki 

własne, dostępne tylko dla biorców systemu czy fundusze inwestycyjne franczyzodawcy, 

które mogą wspierać inwestycje franczyzobiorcy. Powiązania kapitałowe tworzą najsilniejszą 

więź w biznesie i wpływają na pozytywne postrzeganie takich systemów przez innych graczy 

rynkowych.  

 

Reasumując, rynek franczyzy w Polsce będzie w  dalszym ciągu rozwijał się w szybkim 

tempie. Współpraca miedzy partnerami będzie coraz ściślejsza i wielopłaszczyznowa. 

Możliwe są również fuzje niektórych systemów, szczególnie opartych na centralach 

zakupowych. Jednak do takich związków rynek musi jeszcze dojrzeć.   

 


