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Raport o rynku franczyzy w Polsce 2010
Według najnowszego raportu firmy doradczej PROFIT system, w ubiegłym roku na polskim
rynku powstało ponad 5,5 tys. przedsiębiorstw na licencji franczyzowej. Eksperci szacują, że
w tym roku polski rynek franczyzy ma szansę urosnąć do 640 sieci franczyzowych, a liczba
punktów franczyzowych może przekroczyć 37 tys.
Franchising to sposób na własny biznes oparty na cudzym, sprawdzonym pomyśle. Jest
długookresową, stałą współpracą między niezależnymi przedsiębiorcami, franczyzodawcą a
franczyzobiorcą, podczas której franczyzodawca użycza marki oraz w sposób ciągły przekazuje
franczyzobiorcy „know-how” przez cały okres obowiązywania umowy. W zamian franczyzobiorca
uiszcza na rzecz dawcy opłaty franczyzowe lub inne uzgodnione świadczenia.

2009 rok - ruch obustronny
Mimo spowolnienia gospodarczego 2009 rok przyniósł znaczący wzrost liczby zawartych umów
franczyzowych i agencyjnych. Według raportu PROFIT system na rynku pojawiły się 124 nowe
sieci franczyzowe, najwięcej w gastronomii oraz w handlu odzieżą i obuwiem (pizzerie
Biesiadowo, Outlet Polska i City Hell – hurtownie i salony z końcówkami kolekcji markowej
odzieży, Click Fashion czy Mohito). Na franczyzowym rynku pojawiły się też: Multita (biuro
podróży z ofertami wielu operatorów), firma AKJ Consuling (rekrutacja pracowników) oraz
piekarnie Gorąco Polecam Nowakowski. Franczyza sięga również do dziedzin nowych, np.
projektowania i budowy domów jednorodzinnych (Arde Haus), wyspecjalizowanego handlu
sprzętem rehabilitacyjnym (należąca do łódzkiego Mobilexu Galeria Zdrowia), artystycznego
malowania wnętrz (Bajart) czy pomocy logopedycznej (Dicto logopedia).
W 2009 roku przybyło ponad 5,5 tys. nowych punktów franczyzowych – donosi raport PROFIT
system. Jest to największy przyrost w historii polskiej franczyzy. Najwięcej punktów przybyło w
branży art. spożywczych i przemysłowych - blisko 3 tysiące jednostek.
Ogółem na początku tego roku w Polsce działało 32 248 placówek franczyzowych w ramach 565
systemów. Eksperci PROFIT system szacują, że jeśli tempo wzrostu się utrzyma, w tym polski
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rynek franczyzy ma szansę urosnąć o blisko 70 nowych systemów, a liczba punktów
franczyzowych może przekroczyć 37 tys.
Spowolnienie gospodarcze było dla polskiej franczyzy również czasem weryfikacji modeli
franczyzowych – mówi Michał Wiśniewski, dyrektor działu doradztwa we franczyzie PROFIT
system. - Z naszych analiz wynika, że aż 39 sieci zakończyło działalność franczyzową. Jest to
największa liczba rezygnacji z modelu franczyzowego od 2003 roku.
Franczyza bankowa także nie zaliczy 2009 roku do najbardziej udanych - w branży przybyło
zaledwie 346 placówek partnerskich. W tym roku jednak banki planują uruchomienie około 700
placówek na licencji - najwięcej otwarć deklaruje Alior Bank (200) oraz Bank Zachodni WBK
(100), który w ubiegłym roku zakończył proces rebrandingu sieci minibank na placówki BZ WBK
Partner.
Z kryzysu obronną ręką wyszły sieci z artykułami wykończenia i wyposażenia wnętrz (głównie
sieci specjalistyczne, jak Komfort czy DDD Dobre Dla Domu), które planują obecnie rozwój w
małych miastach.

Polska franczyza na eksport
W ubiegłym roku umocniła się przewaga rodzimych sieci franczyzowych (410) nad zagranicznymi
(155). Już 65 systemów (11,5 proc. ogółu sieci franczyzowych w Polsce) otwiera swoje placówki
handlowo-usługowe poza granicami naszego kraju. Ekspansja zagraniczna jest w tym przypadku
tzw. „ucieczką do przodu”, wyprzedzeniem sytuacji, w której mogłoby nastąpić spowolnienie
rozwoju przedsiębiorstwa na polskim rynku. Główne kierunki ekspansji polskich systemów to:
Rosja, Czechy, Słowacja, Ukraina, Litwa. Na kolejnych miejscach znajdują się Węgry, Estonia,
Łotwa, Austria i Niemcy.
Inwestycje we franczyzę
Franczyza jest modelem biznesowym na każdą kieszeń. Wiele systemów wymaga inwestycji nie
większej niż 50 tys. zł. W 2009 roku w 56 proc. systemów kwota inwestycji nie przekraczała 100
tys. zł. Zaledwie 5 proc systemów franczyzowych wymaga inwestycji większej niż 500 tys. zł. W
2009 roku średnia kwota inwestycji kształtowała się ogółem na poziomie 264 tys. zł, a średnie
przychody w jednostce franczyzowej wyniosły średnio 169 tys. zł.

Opracowanie: Dr Marta Joanna Ziółkowska oraz Michał Wiśniewski z zespołem PROFIT system
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