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Jest to przeważnie sprawdzony (przetestowany przez franczyzodawcę) 
system sprzedaży produktów i usług, oparty na współpracy pomiędzy 

prawnie i finansowo odrębnymi i niezależnymi przedsiębiorstwami, tj. 
franczyzodawcą i franczyzobiorcą.

Czym jest franczyza?
Franczyza, a właściwie umowa franczyzy jest umową nienazwaną, co 

oznacza, że brak jest osobnych regulacji odnoszących się do tej umowy. 
Jej strony mają dużą (jednak nie całkowitą – umowa musi być zgodna 
z prawem i zasadami współżycia społecznego) swobodę w kształtowa-
niu treści umowy i wzajemnych relacji. 

Do uznania danej umowy za umowę franczyzy konieczne są poniższe 
elementy:
• jest to umowa co najmniej dwustronna, której stronami mogą być 
zarówno osoby fizyczne, jak i prawne
• głównym celem umowy jest prowadzenie działalności franczyzo-
biorcy pod szyldem, ze wsparciem franczyzodawcy – franczyzobiorca 
otrzymuje know-how związany z prowadzeniem restauracji pod zna-
kiem danej marki
• zakres franczyzy może być różny, przeważnie jest to co najmniej zo-
bowiązanie do posługiwania się znakami towarowymi, patentami i tzw. 
know-how franczyzodawcy
• na franczyzobiorcę nakładane są obowiązki finansowe wobec wła-
ściciela marki (w tym stała opłata, kary umowne za niedopełnianie 
obowiązków wynikających z umowy), obowiązek zachowania tajemnicy
• umowa jest zwykle zawierana na dłuższy okres – nie wynika to jednak 
z jakichkolwiek przepisów. Związane jest to bezpośrednio z zakresem 
działań, jaki musi zostać podjęty, aby rozpocząć działalność restau-
racji pod daną marką. Niewątpliwie każdorazowe dostosowanie wy-
glądu restauracji, wyposażenia, stosowanych produktów, marketingu 
do nowej marki wiąże się z dużym nakładem finansowym i czasowym
• franczyzobiorca w sensie formalnym prowadzi swoją działalność sa-
modzielnie, jednakże podlega stałej kontroli franczyzodawcy. Wszelkie 
zmiany odbiegające od standardów całej sieci muszą być akceptowane 
przez franczyzodawcę.

Tajemnica franczyzodawcy
Każda umowa franczyzy zawiera szczegółową część dotyczącą 

obowiązku zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa franczyzodawcy. Jak 
wskazano powyżej, franczyzobiorca otrzymuje całe know-how umożli-

.

Plusy i minusy franczyzy
Franczyza jest jedną z najbardziej popularnych form prowadzenia działalności gospodarczej. W ten sposób funkcjonują Franczyza jest jedną z najbardziej popularnych form prowadzenia działalności gospodarczej. W ten sposób funkcjonują 
najbardziej popularne sieci restauracyjne, umożliwiając nowym partnerom prowadzenie działalności gospodarczej pod najbardziej popularne sieci restauracyjne, umożliwiając nowym partnerom prowadzenie działalności gospodarczej pod 
swoją marką. Franczyza to gotowa koncepcja oraz skalowalny, powtarzalny model biznesowy.swoją marką. Franczyza to gotowa koncepcja oraz skalowalny, powtarzalny model biznesowy.

wiające prowadzenie restauracji z sukcesem (na co mogą wskazywać 
doświadczenia innych franczyzobiorców danej marki). Wskazane know- 
-how, jako klucz do sukcesu danej marki, ma bardzo dużą wartość i jest 
bardzo chroniona przez franczyzodawcę.

Umowa może nawet przewidywać zakaz prowadzenia określonej 
działalności gastronomicznej w czasie trwania umowy lub po jej roz-
wiązaniu tak, aby franczyzobiorca nie mógł wykorzystać uzyskanego 
know-how w restauracji, która nie działa już pod marką franczyzodawcy. 
W takich sytuacjach bardzo często przewidziane są znaczące kary 
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Jakie są standardowe elementy umowy franczyzowej?
1. Dane zarówno franczyzodawcy, jak i franczyzobiorcy, takie jak 

nazwa, adres, NIP, REGON.

2. Data zawarcia umowy i okres jej obowiązywania. Dodatkowo 

powinna zawierać sposób jej rozwiązania i ewentualne konse-

kwencje.

3. Zasady przystąpienia do sieci franczyzy – co musi posiadać 

franczyzobiorca, aby mógł przystąpić do współpracy.

4. Obszar na jakim będzie znajdować się nowa jednostka fran-

czyzowa.

5. Prawa i obowiązki franczyzodawcy.

6. Prawa i obowiązki franczyzobiorcy.

7. Informacja dotycząca przekazywanego pakietu franczyzowe-
go, czyli know-how, który ułatwi rozpoczęcie prowadzenia firmy, 

a także przekazanie danych poufnych dotyczących sieciówki.

8. Licencja – okres trwania, zapisy dotyczące kosztów otrzymanej 

licencji i ich ewentualnych wzrostów (w przypadku powodzenia 

biznesu).

9. Informacje dotyczące opłaty wstępnej, umożliwiające przyłą-

czenie się do sieci oraz tak zwanych opłat bieżących (z reguły są 

to procenty od przychodów lub odgórnie ustalona w treści umowy 

stała kwota).

10. Ochrona znaków towarowych (w jaki sposób z nich korzystać) 

oraz ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa.

11. Zakaz konkurencyjności – zapis stosowany w celu zabez-

pieczenia franczyzodawcy przed niechcianą konkurencją, którą 

stanowiłby dla niego jego franczyzobiorca posiadający wszelkie 

informacje na temat jego sieci.

12. Informacja dotycząca dodatkowych kosztów, takich jak koszty 

związane z opłatami marketingowymi. zakupem/najmem lokalu, ale 

także zakupem towarów, płacy dla pracowników, kosztów szkoleń, 

czy wyposażenia.

13. Kary umowne – jest to jeden z najważniejszych elementów 

umowy, zarówno dla franczyzodawcy, jak i franczyzobiorcy. Wszyst-

kie zapisy dotyczące kary umownej powinny pojawić się w umowie.
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Utrzymanie higieny   
i poprawa  
wydajności
97% kierowników produkcji zgadza się, że solidne, łatwe w utrzymaniu i dobrze zaopatrzone dozowniki,  
umieszczone dokładnie tam, gdzie są potrzebne, mogą przyczynić się do poprawy przestrzegania higieny.*

Tork uszczelniony dozownik przemysłowy z certyfikatem HACCP International:
•  Jest trwały i wodoodporny -  może być używany w miejscach o podwyższonej wilgotności i przemywany strumieniem wody
• Duża pojemność wkładów zapewnia większą dostępność ręczników i zmniejsza częstotliwość uzupełniania wkładów  
 przez personel i tym samym pozwala generować oszczędności

Odwiedź stronę www.tork.pl/przemyslspozywczy lub skontaktuj się   
z przedstawicielem Tork, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak utrzymać   
wysoki poziom higieny oraz zwiększyć wydajność dzięki dozownikom Tork.

* Badanie przeprowadzone przez PRS Invivo w marcu 2021 r. 
  W badaniu wzięło udział po 100 osób ze Stanów Zjednoczonych i Niemiec.

umowne, jeśli franczyzodawca stwierdzi, że nowa działalność kontrahen-
ta pozostająca poza franczyzą jest za bardzo podobna do profilu danej 
marki – zarówno w zakresie wystroju wnętrza, menu, logo.

Obowiązki franczyzobiorcy
Franczyzobiorca zobowiązany jest do ponoszenia szeregu opłat na 

rzecz franczyzodawcy:
• zazwyczaj musi wnieść opłatę wstępną za sam fakt rozpoczęcia 
współpracy. Jak wskazano, zawarcie umowy wiąże się bowiem z prze-
kazaniem franczyzobiorcy pakietu franczyzowego, udzieleniem licencji 
na korzystanie ze znaków towarowych, zapoznaniem z tajemnicami 
przedsiębiorstwa
• w toku trwania umowy – stała opłata okresowa, czy też dodatko-
wa opłata stanowiąca umówiony procent zysku osiągniętego przez 
restaurację
• kary umowne. W ten sposób podmiot silniejszy – franczyzodawca, 
zabezpiecza swoje interesy i zobowiązuje franczyzobiorcę do skrupu-
latnego przestrzegania treści umowy. Przy dochodzeniu zapłaty kary 
umownej franczyzodawca nie musi wykazywać żadnej szkody ani jej 
wysokości, wystarczy że franczyzodawca wykaże sam fakt złamania 
umowy. Najczęściej kary umowne są przewidziane za:
a. używanie nieodpowiednich produktów
b. stosowanie niezgodnych z know-how marki przepisów, nieuprawnione 
zmiany w menu
c. niewłaściwy wystrój lokalu gastronomicznego czy też brak noszenia 
przez pracowników umówionego stroju
d. brak dostosowania się do wymogów co do sprzętu, czystości
e. brak odpowiedniego oznaczenia lokalu (logo, baner).

Większość sieci franczyzowych jest rozpoznawana ze względu na 
swoje cechy charakterystyczne – czy jest to wystrój, logo, menu, czy 

też szczególna dbałość o czystość, obsługę klienta. Oczywistym jest 
zatem, że franczyzobiorca chce chronić te elementy, aby w każdym lo-
kalu utrzymywały określony poziom, wzbudzając pozytywne nastawienie 
gościa restauracji do całej marki.

Korzyści i ograniczenia
Dla franczyzodawcy korzyścią jest przede wszystkim zwiększanie 

zasięgu marki, korzyści finansowe, a także brak konieczności osobi-
stego zajmowania się szczegółowymi kwestiami dotyczącymi każdego 
z lokali. Wadą (którą jednak można ograniczyć przez zastosowanie 
odpowiednich kar umownych) i zagrożeniem jest niewywiązywanie się 
przez franczyzobiorcę z zobowiązań, co może powodować pogorsze-
nie oceny danej marki przez klientów. Przy rozbudowanej sieci lokali, 
trudno jest prowadzić stałą i efektywną kontrolę. Franczyzodawca 
musi jednak przez cały czas trwać na straży jakości i standardu całej 
sieci.

Z kolei korzyści dla franczyzobiorcy kształtują się następująco:
• franczyzodawca, dbając o całą sieć zapewnia również pomoc 
w szerokim zakresie – pomaga w zakresie rekrutacji i szkoleń pracow-
ników, ustalenia menu, udziela dostępu do swojej sieci dostawców
• franczyzobiorca zostaje automatyczne włączony we wszystkie kam-
panie marketingowe
• franczyzobiorca korzysta z gotowego i sprawdzonego pomysłu 
na biznes
• franczyzobiorca korzysta ze znanej klientom marki.
Franczyzobiorca mimo prowadzenia własnej działalności w wie-
lu aspektach napotyka na ograniczenia ze strony franczyzodawcy. 
Podlega on nieustannej kontroli, musi stosować się do wymagań co 
do wystroju, dostawców, przepisów, menu, a każda zmiana w tym za-
kresie musi być zatwierdzona przez właściciela marki.

PRAWO


