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Marta Joanna Zió!kowska
Kolegium Zarz!dzania i"Finansów 
Szko#a G#ówna Handlowa w"Warszawie

Wykorzystywanie innowacji 
w!organizacjach!sieciowych 
na!przyk"adzie!franczyzy

Streszczenie
W!artykule poruszono problematyk" innowacyjno#ci w!organizacjach sieciowych 
ze szczególnym uwzgl"dnieniem powi$za% franczyzowych. Przeanalizowano zna-
czenie, uwarunkowania oraz stopie% innowacyjno#ci przedsi"biorstw b"d$cych 
uczestnikami franczyzy. W!dalszej cz"#ci dokonano analizy stopnia rozwoju sieci 
franczyzowych w!Polsce, bior$c pod uwag" dane ilo#ciowe o!franczyzie w!Polsce 
i!struktur" rynku franczyzy. Zaprezentowano tak&e kategorie innowacji wykorzy-
stywanych we franczyzie oraz istot" cech innowacyjno#ci sieci franczyzowych wraz 
ze wskazaniem praktycznych przyk'adów implementacji innowacji w!powi$zaniach 
franczyzowych. Ponadto przedstawiono genez" i!aktywno#( implementowania oraz 
wykorzystywania innowacji we franczyzie na!podstawie bada% empirycznych. Na 
zako%czenie przeanalizowano czynniki sprzyjaj$ce i!ograniczaj$ce aktywno#( inno-
wacyjn$ przedsi"biorstw wykorzystuj$cych franczyz".

S!owa kluczowe: franczyza, organizacje sieciowe, innowacje
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1.!Wprowadzenie

W!globalnej gospodarce powi$zania franczyzowe rozwijaj$ si" dynamicznie, 
pozwalaj$c osi$ga( przewagi konkurencyjne i!dokonywa( ekspansji ogólno#wia-
towej1. We wspó'czesnym #wiecie organizacje franczyzowe s$!obecne niemal&e 
na!wszystkich kontynentach oraz prawie we wszystkich dziedzinach gospodarki. 
Obecnie systemy franczyzowe musz$ zmierzy( si" z!narastaj$cymi trendami eko-
nomicznymi i!rynkowymi, z!rosn$c$ konkurencj$, znacznym nasyceniem rynku 
produktami oraz us'ugami oferowanymi przez ró&ne przedsi"biorstwa oraz sieci 
przedsi"biorstw. Sposobem dla organizacji franczyzowych, by sprosta( tym zjawi-
skom, jest zró&nicowanie ofert w!odniesieniu do konkurentów oraz precyzyjne ich 
dopasowanie do potrzeb klientów. Mo&na tego dokona(, kreuj$c i!implementuj$c 
innowacje. Powi$zania franczyzowe oparte si" w!swej istocie na!wspó'pracy i!wspó'-
dzia'aniu rynkowym niezale&nych podmiotów gospodarczych, które wykorzystuj$ 
tym samym mo&liwo#ci rynkowe, zasoby i!umiej"tno#ci partnerów powi$zanych 
w!sie(. Generuj$ w!ten sposób przewag" konkurencyjn$. Systemy franczyzowe buduj$ 
elastyczny potencja' rozwojowy dzi"ki tworzeniu sieci powi$za%; tym samym zalicza 
si" je do organizacji sieciowych.

W!okresie globalnego spowolnienia gospodarczego powi$zania franczyzowe 
znalaz'y si" w!obliczu kolejnych wyzwa%. Czynniki te!spowodowa'y w!systemach 
franczyzowych zmiany, a!tak&e redefinicj" wspó'pracy na! linii franczyzodawca 
–!franczyzobiorcy. W!przeciwie%stwie do krajów Europy Zachodniej polskie sieci 
franczyzowe poradzi'y sobie w!tym czasie bardzo dobrze. Sytuacja kryzysu gospo-
darczego przyczyni'a si" w!Polsce do wzrostu zainteresowania i!dalszego rozwoju 
powi$za% franczyzowych. By' to!te& okres wdra&ania innowacji w!systemach oraz 
doprecyzowania warunków wspó'pracy pomi"dzy partnerami.

Problematyka innowacyjno#ci w!powi$zaniach franczyzowych oraz wp'ywu 
innowacji jest zagadnieniem nowym w!literaturze z!zakresu nauk o!zarz$dzaniu. 
Z!uwagi na!nowatorski charakter obszar ten nie dysponuje odpowiednim materia'em 
empirycznym –!zaledwie dwie publikacje traktuj$ o!tej tematyce2. W!opisywanym 

1 M.!Zió'kowska, Kreowanie i!wykorzystanie innowacji w!powi"zaniach franczyzowych w!global-
nej gospodarce, w:!Wiedza i!bogactwo narodów. Kapita# ludzki, globalizacja i!regulacja w!skali $wia-
towej. Zarz"dzanie, red.!R.!Bartkowiak, P.!Wachowiak, O)cyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013, 
s.!281–290.

2 M.! Zió'kowska, Innovativeness determinants of franchise organizations, w:! Innovativeness 
determinants of network organisations in!the knowledge economy, red.!B.!Bojewska, Warsaw School 
of Economics Press, Warsaw 2014, s.! 189–213; M.! Zió'kowska, Innowacyjno$% sieci franczyzowych, 
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badaniu podj"to prób" okre#lenia znaczenia, uwarunkowa% oraz stopnia innowa-
cyjno#ci przedsi"biorstw, b"d$cych uczestnikami powi$za% franczyzowych.

Celem niniejszego opracowania jest analiza stopnia rozwoju sieci franczyzowych 
i!ich innowacyjnego charakteru w!Polsce wraz z!okre#leniem cech innowacyjno#ci 
sieci franczyzowych oraz wskazaniem przyk'adów innowacji w!przedsi"biorstwach 
franczyzowych.

2.!Deskrypcja innowacyjno#ci polskiego rynku franczyzy

Pierwszym argumentem przemawiaj$cym za innowacyjnym charakterem sieci 
franczyzowych w!Polsce jest ich okres stosowania na!rynku, stanowi$cy swoist$ 
nowo#(. Dzia'alno#( systemów franczyzowych w!polskiej gospodarce kapitalistycz-
nej nie przekracza 25!lat. W!latach 90. XX w. funkcjonowa'o zaledwie kilkadziesi$t 
takich sieci (systemów franczyzowych)3. W!kolejnych latach ich liczba wzrasta'a 
dynamicznie i!nadal obserwuje si" zastosowanie franczyzy w!coraz to!nowych 
przedsi"biorstwach, dzia'aj$cych w!ró&nych bran&ach. Franczyza jest pojmowana 
jako innowacyjna forma budowania kana'u dystrybucji dla przedsi"biorstwa, które 
pierwszy raz j$ implementuje w!swojej dzia'alno#ci gospodarczej. Forma ta!stanowi 
innowacyjn$ drog" rozwoju tak&e dla przedsi"biorcy, który przy'$cza si" do sys-
temu!franczyzowego.

Drug$ cech$ o!charakterze innowacyjnym franczyzy jest jej odporno#( na!nega-
tywne skutki kryzysu gospodarczego. Z!punktu widzenia przedsi"biorstw, a!w!szcze-
gólno#ci kluczowych dla gospodarki ma'ych firm, franczyza sta'a si" modelem 
biznesu zapewniaj$cym zmniejszone ryzyko funkcjonowania ca'kowicie niezale&nego 
przedsi"biorstwa. Franczyza zapewnia bowiem franczyzobiorcom parasol znanej 
marki oraz sprawdzonej w!praktyce koncepcji prowadzenia biznesu. Wykorzy-
stywane s$!w!ten sposób korzy#ci i!efekty skali, które uzyskuje si", funkcjonuj$c 
w!powi$zaniu franczyzowym.

Z!drugiej strony franczyza sta'a si" korzystnym kana'em dystrybucji dla fran-
czyzodawców. W!okresie spowolnienia gospodarczego wykorzystali oni powi$zania 
z!biorcami dla realizacji strategii ekspansji rynkowej. Pozwalaj$c biorcom na!otwie-
ranie jednostek franczyzowych (zgodnie z!za'o&eniami franczyzy finansowanych 

w:!Innowacyjno$% organizacji sieciowych w!gospodarce opartej na!wiedzy, red.!B.!Bojewska, O)cyna 
Wydawnicza SGH, Warszawa 2015, s.!329–372.

3 M.! Zió'kowska, Franczyza –! nowoczesny model rozwoju biznesu, CeDeWu, Warszawa 2010, 
s.!22–23.
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przez franczyzobiorców), uzyskali dywersyfikacj" ryzyka oraz ograniczenie poziomu 
inwestycji w!sie( placówek w'asnych.

We franczyzie ponadto osi$ga si" dodatkowe korzy#ci finansowe, uzyskuj$c 
efekty skali, wi"ksze mo&liwo#ci korzystania z!uczestnictwa w!akcjach promocyjnych 
dostawcy (gratisowe produkty dla klientów), wi"ksze mo&liwo#ci wynegocjowania 
odroczonych terminów p'atno#ci za towary i!us'ugi, co ma cz"sto kluczowe zna-
czenie dla utrzymania p'ynno#ci finansowej jednostek. Dodatkowo w!opisywanym 
powi$zaniu nast"puje zmniejszenie kosztów logistycznych, a!mianowicie uzyskuje 
si" obni&one koszty transportu przy wi"kszej liczbie odbiorców w!postaci placówek 
franczyzowych, odpowiedni$ cz"stotliwo#ci dostaw czy konsygnacj" towaru, gdy 
towar jest w'asno#ci$ dawcy i! jest przez niego zarz$dzany, natomiast oferowany 
w!jednostkach franczyzowych.

Kolejn$ innowacyjn$ cech$ franczyzy jest wspó'praca potencjalnych konkuren-
tów. Samodzielnie prowadzone przedsi"biorstwa, stanowi$ce niezale&ny prawnie 
i!finansowo podmiot gospodarczy, dzia'aj$ce w!jednej bran&y konkuruj$ ze sob$. 
W!przypadku franczyzy jest natomiast inaczej –!przedsi"biorstwa wspó'pracuj$ nie 
tylko z!franczyzodawc$, lecz tak&e z!innymi biorcami, realizuj$c zobowi$zania wyni-
kaj$ce z!podpisanej z!franczyzodawc$ umowy oraz reprezentuj$c jedn$ mark" w!walce 
o!klienta z!przedsi"biorstwami spoza sieci (powi$zania horyzontalne). Innowacyjno#( 
polega w!tej kwestii zatem na!przekazywaniu w!ramach sieci (wewn$trz systemu), 
w#ród prawnie i!finansowo niezale&nych przedsi"biorstw, wiedzy i!do#wiadczenia, 
które stanowi$ strze&one know-how twórców systemu, a!tym samym powi$zanie 
franczyzowe sprzyja równie& rozpowszechnianiu innowacji.

Form" wspó'pracy przedsi"biorców w!ramach franczyzy mo&na zaliczy( do 
kategorii innowacji organizacyjnych. Polega ona na!niezale&no#ci franczyzobior-
ców i!wp'ywa pozytywnie na!efektywno#( dzia'alno#ci jednostek. Przedsi"biorcy 
tworz$cy sie( maj$ wi"ksz$ motywacj" do dzia'ania i!osi$gania sukcesu. Franczy-
zobiorcy s$!odpowiedzialni za posiadan$ jednostk" i!korzystaj$ z!know-how dawcy, 
by osi$ga( korzystne wyniki finansowe. Wiele sieci franczyzowych wykorzystuje 
innowacje w!prowadzeniu dzia'alno#ci wewn$trz systemu franczyzowego. W!dal-
szej cz"#ci opracowania zostan$ one przedstawione na!podstawie wyników bada% 
empirycznych.
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3.! Charakterystyka polskiego rynku powi$za% 
franczyzowych

Od 2013 r. w!Polsce spada liczba przedsi"biorstw zarejestrowanych przez osoby 
fizyczne (do 9 zatrudnionych) oraz spó'ek (50 i!wi"cej pracuj$cych)4, jednak nie 
dotyczy to!przedsi"biorstw franczyzowych –!zarówno twórców sieci (franczyzo-
dawców), jak i!franczyzobiorców. Wygl$da na!to, co ju& wspomniano wcze#niej, 
&e w!dobie spowolnienia gospodarczego przedsi"biorcy wol$ wdra&a( sprawdzone 
pomys'y, ni& ryzykowa( fiaskiem realizacji w'asnych, nieprzetestowanych w!praktyce 
koncepcji. Od pocz$tku funkcjonowania wspó'czesnych systemów franczyzowych 
(rysunek 1) w!Polsce wzrasta liczba powi$za% franczyzowych, a! liczba nowych 
powstaj$cych z!roku na!rok przewy&sza liczb" ko%cz$cych dzia'alno#( w!ramach 
franczyzy. W!okresie spowolnienia gospodarczego wyra*nie wida( wzrost tempa 
tworzenia nowych jednostek franczyzowych.

Rysunek 1. Liczba sieci i"jednostek franczyzowych w"Polsce w"latach 2007–2015
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+ród'o: dane )rmy Pro)t System!Sp. z!o.o., marzec 2015 r.

4 Szerzej: Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w!rejestrze REGON 2014 r., 
Informacje i!opracowania statystyczne, GUS, Warszawa 2015, s.!29–32.
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Od 2007 r., a!wi"c od pierwszych symptomów spowolnienia gospodarczego, 
mo&na zaobserwowa( rosn$c$ dynamik" rozwoju systemów franczyzowych w!Polsce. 
Ich liczba zwi"ksza'a si" rok do roku. W!latach 2007–2010 zaobserwowano ponad 
20-procentowy wzrost liczby systemów franczyzowych rok do roku. Natomiast, 
odnosz$c si" do dynamiki wzrostu liczby jednostek franczyzowych, nale&y zaznaczy(, 
&e w!latach 2008–2011 dynamika wzrostu waha'a si" w!przedziale 17–25% rok do 
roku. W!kolejnych latach wzrosty te!by'y ni&sze i!oscylowa'y w!granicach do 10% 
zarówno w!przypadku sieci, jak i!jednostek. Pod koniec 2014 r. na!polskim rynku 
funkcjonowa'o oko'o 1058 systemów franczyzowych, a!liczba placówek franczyzo-
wych oscylowa'a w!okolicach 63,3 tys. jednostek.

W!ostatnich latach znacznie zmniejszy'a si" liczba systemów, w!których nast$pi' 
wzrost liczby nowych jednostek franczyzowych5. W!2013 r. by'o ich 415, czyli 44,1%, 
a!w!2012 r. blisko 55%, podobnie rok wcze#niej. Nieznacznie –!o!oko'o 0,5!pkt.!proc. 
–!zwi"kszy' si" udzia' dawców licencji, których sieci zmniejszy'y si" pod wzgl"dem 
liczebno#ci jednostek franczyzobiorców. W!zwi$zku z!tym odnotowano rekordowy 
udzia' franczyzodawców, którzy mieli tyle samo punktów biorców licencji co rok 
wcze#niej –!by'o ich 310, czyli blisko 33% (oko'o 23% w!2012 r.). Dane te!wskazuj$ 
na!spowolnienie tempa wzrostu ekspansji rynkowej systemów franczyzowych.

W!2013 r. na!pozycj" lidera rynku franczyzy pod wzgl"dem liczby systemów 
wysun"'a si" gastronomia (tabela 1). Konceptów tej bran&y by'o na!koniec badanego 
okresu 146, po!wzro#cie o!11 konceptów w!odniesieniu do roku 2012. Od 2002 r. 
w!najwi"kszym stopniu na! liczb" sieci wp'ywa bran&a odzie& i!obuwie, w!której 
liczba systemów w!2013 r. zwi"kszy'a si" o!1 do 141.

Na skumulowan$ liczb" placówek franczyzowych niezmiennie przewa&aj$cy 
wp'yw!mia'a bran&a artyku'y spo&ywcze i!przemys'owe. By'o ich na!koniec 2013 r. 
29 649, po wzro#cie o!3403 jednostki, czyli o!13,0% w!stosunku do roku 2012. Nast"pnie 
najwi"cej jednostek biorców licencji i!najwi"kszy wzrost odnotowano w!przypadku 
grupy systemów AGD, RTV, IT i!telekomunikacja –!4767 po!zmianie o!356 sklepów.

W!2013 r., w!przeciwie%stwie do dwóch poprzednich lat, zwi"kszy'a si" #rednia 
wysoko#( inwestycji netto w!placówk" franczyzobiorcy. Wynios'a 626,9 tys.!PLN 
netto, czyli o!106,2 tys. PLN wi"cej ni& w!2012 r. (20,4%). Tak du&a zmiana wynika 
z!rozwoju poprzez franczyz" przedsi"biorstw z!bran&y hotelarstwo, które rozpo-
cz"'y dzia'alno#( na!polskim rynku i!zosta'y do'$czone do zestawienia. Analizuj$c 
dane z!wy'$czeniem podbran&y hotelarstwo, odnotowano spadek o!4,1 tys. PLN 
do 158,1 tys.!PLN netto. ,rednia kwota inwestycji w!sektorze us'ug zwi"kszy'a si" 
o!195,3 tys.!PLN do 1 033,4 tys. PLN netto (23,3%). Natomiast dynamika zagregowanych 

5 Dane )rmy Pro)t System!Sp. z!o.o., listopad 2014 r.
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przychodów netto placówek franczyzowych wynios'a 12,7% w!2013 r. w!odniesieniu 
do roku poprzedniego (bez hotelarstwa). We wszystkich placówkach franczyzowych 
w!2013 r. zatrudnionych by'o blisko 330 tys. pracowników.

Tabela 1. Struktura rynku franczyzy w"Polsce w"2013 r.

Bran#a Liczba 
systemów

Liczba 
jednostek

$rednia kwota netto, 
jak% zainwestowa! 

franczyzobiorca
(w"tys. PLN) 

$rednie przychody 
netto w"jednostce 

franczyzowej
(w"tys. PLN) 

Zatrudnienie

Handel &'& &( )*+ ,--,*. -+),/, ,(( '++

Odzie# i"obuwie &'& ( )*+ &,,,', ++,+* &- ('+

Art."dzieci.ce &' '/+ /&,)' ),,'' & '//

Art."spo#ywcze 
i"przemys!owe

&'* -/ ,'/ &0',+) -/+,*+ &/' 0/'

Art."sportowe &' )(0 &'),'* (/,-) & +,/

Art."dla domu i"ogrodu )* - *0+ &+-,/+ &'(,*- && */,

AGD/RTV, IT, 
telekomunikacja

(/ ' 0,0 '*,-* '*,+( &/ &,(

Kosmetyki, bi#uteria 
i"upominki

)* & /*' &&+,,* '(,0( ) '')

Apteki i"art. zdrowotne -) - -&0 &+0,'' 0/,&( + ,,+

Stacje benzynowe && & &'/ - '0(,)* & &*-,-* && //)

Us"ugi &.+ -, *'/ - *)),)+* .',&*** (* (-*

Gastronomia &', - -(* -*',&/ 0*,)' &) //-

Us!ugi dla klientów 
indywidualnych

,0 ' **/ +,,,, &*',)* &/ ,*'

Uroda i"fitness )' & ()/ &*,,'+ '0,,+ && *()

Edukacja ,+ & ,(/ -,,'( -*,'' , +&+

Finanse i"bankowo12 -* & *,) &,,&0 '(,-) - &,-

Us!ugi dla biznesu 
i"internet

(( )+- '&,,' ((,/* & -&,

Doradztwo prawne 
i"gospodarcze

&/ (/0 (-,'0 (/,,0 & *(-

Turystyka -0 ')* &0 )+0,***** ,+,-/** & -,/

Nieruchomo1ci -( ()+ '',,* '),+) & '+-

Razem /&- .' )/( (,(,/,**** --),+/** ),+ &'+

* us'ugi bez bran&y hotelarstwo to! 105,73; ** hotelarstwo b.d.; ***turystyka bez bran&y hotelarstwo to! 38,56; 
****razem bez bran&y hotelarstwo 158,12.
+ród'o: opracowanie w'asne na!podstawie: Raport o!franczyzie w!Polsce 2014, Pro)t System!Sp. z!o.o., Warszawa 2014.
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4.! Geneza i!aktywno#0 implementowania innowacji 
w!powi$zaniach franczyzowych

Generowanie i!wdra&anie innowacji stanowi wspó'cze#nie kluczowy warunek 
przetrwania organizacji na!konkurencyjnym rynku6. Tempo implementowania nowych 
pomys'ów, koncepcji i!wynalazków jest funkcj$ zdolno#ci organizacji do kreowania 
wiedzy. Dla analizy innowacyjno#ci organizacji franczyzowych istotne znaczenie 
ma charakterystyka motywów implementowania innowacji. Nale&y stwierdzi(, &e 
przedsi"biorstwa franczyzowe ogó'em wprowadzaj$ innowacje w!celach: poprawy 
jako#ci produktów (53% ogó'u respondentów), wykorzystania nowych kana'ów 
sprzeda&y i!form komunikacji (46%), zwi"kszenia asortymentu produktów (44%), 
otwarcia nowych rynków lub zwi"kszenia udzia'u w!rynku (43%) –!tabela 2.

Tabela 2. Motywy wprowadzania innowacji w"organizacjach franczyzowych (w"%)

Motyw Ogó!em
Przedsi.biorstwo Sektor dzia!alno1ci

franczyzodawcy franczyzobiorcy handel us!ugi

Poprawa jako1ci produktów )( ') )/ ', )0

Zwi.kszenie asortymentu produktów '' (/ '0 )+ (-

Otwarcie nowych rynków lub 
zwi.kszenie udzia!u w"rynku '( '+ '* () '0

Obni#ka kosztów materia!owych (& (0 -, -0 (,

Zmniejszenie szkodliwo1ci dla 
1rodowiska / &* + + &*

Wype!nienie przepisów, norm lub 
standardów &+ &+ &/ -& &,

Nowe kana!y sprzeda#y i"formy 
komunikacji ', )& '- ') ''

+ród'o: badanie empiryczne Zak'adu (d. Katedry) Zarz$dzania Przedsi"biorstwem IZ KZiF SGH, Warszawa 2013. 
Z!uwagi na!specy)k" powi$za% franczyzowych badanie zosta'o przeprowadzone na!podstawie przygotowanej 
na!potrzeby badania bazy )rm franczyzowych zawieraj$cej dane 370 )rm w!Polsce. Zrealizowano 121 wywiadów 
bezpo#rednich z!przedsi"biorstwami franczyzowymi –!w!tym 51 wywiadów z!dawcami i!70 wywiadów z!biorcami.

Warto równie& wskaza(, &e dla przedsi"biorstwa franczyzodawcy wi"ksze 
znaczenie mia'y: otwarcie nowych rynków lub zwi"kszenie udzia'u w!rynku (48% 

6 Szerzej innowacyjno#( powi$za% franczyzowych zosta'a przeanalizowana w:!M.!Zió'kowska, 
Innovativeness determinants of franchise organisations, w:!Innovativeness… op.cit., s.!189–213; M.!Zió'-
kowska, Innowacyjno$% sieci franczyzowych, w:!Innowacyjno$%… op.cit., s.!329–372.
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wskaza% dawców) oraz nowe kana'y sprzeda&y i!formy komunikacji (51%). Kategorie 
te!wynikaj$ z!istoty franczyzy, implikuj$c znaczenie, dla którego przedsi"biorstwa 
realizuj$ strategi" rozwoju poprzez franczyz". Z!tego powodu wskazania dawców, 
we wspomnianych kategoriach odpowiedzi, by'y cz"stsze ni& biorców.

Natomiast uczestnicy sieci, franczyzobiorcy, wskazywali cz"#ciej na!kategorie 
zwi$zane z!produktem i!asortymentem jako motywy wdra&ania innowacji. Ma 
to!zwi$zek z!charakterystyk$ powi$zania franczyzowego i!tym, jakie czynniki 
s$!istotne dla biorcy w!powi$zaniu franczyzowym. Dla franczyzobiorców znaczenie 
ma oferowanie jak najwi"kszej gamy produktów i!us'ug, w!pe'ni zaspokajaj$cych 
potrzeby klientów. W!przedsi"biorstwach franczyzowych funkcjonuj$cych w!sektorze 
handlu wi"ksze znaczenie we wprowadzaniu innowacji ma zwi"kszanie asortymentu 
produktów (58% wskaza%). Jest to!czynnik istotny w!handlu, w!którym kreowanie 
i!wdra&anie innowacji maj$ znaczenie, by zwi"ksza( pozycj" konkurencyjn$ przed-
si"biorstwa. Uzyskane wyniki uwidoczni'y natomiast, &e w!sektorze us'ug cz"#ciej 
wskazywane by'y: poprawa jako#ci produktów (57%), otwarcie nowych rynków lub 
zwi"kszenie udzia'u w!rynku (47%).

Kolejna obserwacja polegaj$ca na!badaniu zale&no#ci zachodz$cych pomi"dzy 
wielko#ci$ sieci franczyzowej a!jej aktywno#ci$ innowacyjn$ pozwala zauwa&y(, &e 
prawie 50% ankietowanych nale&$cych do ma'ych sieci deklaruje brak wdro&enia 
jakichkolwiek innowacji w!sieci (rysunek 2).

Rysunek 2. Wielko#$ sieci a"aktywno#$ innowacyjna sieci franczyzowych
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brak innowacji 1-3 innowacje 4-10 innowacji ponad 10 innowacji 

do 10 
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+ród'o: Badanie empiryczne Zak'adu (d. Katedry) Zarz$dzania Przedsi"biorstwem IZ KZiF SGH, Warszawa 2013.
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Na podstawie uzyskanych danych mo&na stwierdzi(, &e zdecydowanie lepiej, 
z!uwagi na!brak wdro&e%, wypadaj$ wi"ksze sieci z!wi"cej ni& 20 uczestnikami 
(odpowiednio 15% i!14%). Wdro&enie do 3 innowacji deklaruj$ najcz"#ciej przed-
stawiciele najmniejszych i!najwi"kszych sieci (odpowiednio 35% i!34%). Wdro&enie 
#redniej liczby innowacji (4–10 innowacji) najcz"#ciej wskazywali respondenci 
reprezentuj$cy sieci #redniej wielko#ci (20–50 uczestników –!42%). Interesuj$cy jest 
fakt, &e najwi"cej odpowiedzi w!kategorii wdro&enia ponad 10 innowacji udzielili 
reprezentanci du&ych przedsi"biorstw (29%). Podsumowuj$c: ma'e sieci rzadziej 
wdra&aj$ jakiekolwiek innowacje, je&eli ju& uda si" je zrealizowa(, to!s$!one nieliczne 
(do 3). Generalnie mo&na stwierdzi(, &e wraz ze wzrostem wielko#ci sieci wzrasta 
deklarowana cz"stotliwo#( dokonanych wdro&e%, co wi$&e si" przede wszystkim 
z!wi"kszym zasi"giem dzia'ania sieci oraz liczb$ jej klientów.

5.! Pochodzenie i!rodzaje innowacji 
w!systemach!franczyzowych

Ogólnie mo&na stwierdzi(, &e wi"cej innowacji jest implementowanych przez 
franczyzodawców –!koordynatorów sieci. To te!przedsi"biorstwa przedstawiaj$, kreuj$, 
tworz$, rozwijaj$ i!rozprzestrzeniaj$ koncept systemu franczyzowego oraz unikalne 
know-how. Dzieje si" tak, poniewa& franczyzodawca jest inicjatorem, twórc$ i!orga-
nizatorem systemu franczyzowego. Pomimo to!cz"#( innowacji wewn$trz systemów 
franczyzowych pochodzi od franczyzobiorców. Innowacje te!mog$ pojawia( si" dla-
tego, i& franczyzodawcy implementuj$ koncept franczyzowy na!lokalnych rynkach, 
co wynika z!istoty franczyzy. Powoduje to, &e mog$ oni dyskontowa( do#wiadczenie 
zdobyte podczas prowadzenia jednostki franczyzowej, wed'ug #ci#le i!z!góry okre-
#lonej koncepcji, na!lokalnym rynku, maj$c bezpo#redni kontakt z!klientami. Fran-
czyzobiorcy maj$ bezpo#rednie informacje zwrotne od odbiorców, dotycz$ce oferty 
i!sposobu jej dostarczenia do ostatecznego konsumenta. Ponadto, tworz$c jednostki 
franczyzowe, franczyzobiorcy adaptuj$ koncept na!lokalnych rynkach, wykorzystuj$c 
miejscowe uwarunkowania oraz znajomo#( preferencji klientów. W!ostatnich latach 
pojawi'o si" w#ród badaczy poj"cie „frantrepreneur” –!franczyzowego przedsi"biorcy, 
który kreuje procesy innowacyjne, adaptuj$c standardowe koncepty franczyzowe 
w!taki sposób, by spe'ni'y lokalne uwarunkowania rynku7. Przedsi"biorcy ci mog$ 
odgrywa( istotn$ rol" we wdra&aniu innowacji w!systemach franczyzowych. W!swej 

7 J.!Sundbo, R.!Johnston, J.!Mattsson, B.!Millett, Innovation in!service internationalization: the cru-
cial role of the frantrepreneur, „Entrepreneurship and Regional Development” 2001, 13 (3), s.!247–267.
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istocie innowacje s$!kompleksowym procesem opartym na!wspó'pracy, w!którym 
franczyzodawca mo&e rozwija( ide" i!wprowadzi( j$ w!systemie, lecz jej powodzenie 
w!du&ej mierze zale&y od franczyzobiorców i!informacji zwrotnej od konsumentów8.

Natomiast w!innowacyjnych franczyzowych sieciach franczyzobiorcy aktywnie 
uczestnicz$ w!rozwoju systemu franczyzowego, ale wynika to!tak&e ze specyfiki 
samego systemu franczyzowego. Nie jest tutaj konieczny tak wysoki poziom stan-
daryzacji, jak w!przypadku klasycznego powi$zania franczyzowego. Jako#( obs'ugi 
klienta i!produkt musz$ zaspokaja( oczekiwania klientów w!danej jednostce, lecz 
mog$ ró&ni( si" mi"dzy jednostkami wewn$trz tego samego systemu. Cecha systemu, 
którego podstaw$ jest zaspokajanie potrzeb lokalnych klientów w!poszczególnych 
jednostkach, implikuje fakt, &e biorcy maj$ prawo do oferowania oraz kreowania 
nowych produktów i!us'ug ostatecznym klientom. W!zwi$zku z!tym ka&da inno-
wacja jest testowana w!pojedynczej jednostce na!lokalnym rynku i!dopiero potem 
przedstawiana dawcy do ewentualnego wdro&enia w!ca'ej sieci.

Istotne znaczenie dla analizy innowacyjno#ci powi$za% franczyzowych ma 
tak&e badanie *róde' innowacji w!tych przedsi"biorstwach (tabela 3). Zarówno fran-
czyzodawcy, jak i!franczyzobiorcy najcz"#ciej wskazywali potrzeby klientów jako 
*ród'o innowacji –!odpowiednio 61% i!72% wskaza%; to!interesuj$cy i!pozytywny 
wynik. W!dalszej analizie wyró&niono kolejne *ród'a innowacji wskazywane przez 
dawców i!biorców –!by'y to!kontakty z!przedsi"biorstwami wewn$trz sieci –!38% 
i!42% odpowiedzi. Natomiast *ród'em wskazywanym jako drugim najistotniejszy 
dla franczyzodawców s$!pracownicy i!kierownictwo firmy (40%). Ma to!znaczenie, 
poniewa& to!franczyzodawca jest organizatorem i!koordynatorem sieci, a!wi"c to!jego 
pracownicy s$!zaanga&owani w!kreowanie i!wdra&anie innowacji w!przedsi"biorstwie, 
a!tak&e ca'ym systemie franczyzowym. Natomiast franczyzobiorcy wskazywali 
znacznie cz"#ciej na!konkurencj" jako *ród'o innowacji w!przedsi"biorstwie (47%).

Zwraca uwag" w!tym zakresie fakt, &e w'asna komórka badawczo-rozwojowa 
zosta'a wskazana zaledwie przez 14% dawców i!4% biorców. Badania pokaza'y równie&, 
&e wspó'praca z!jednostkami badawczo-rozwojowymi odgrywa rol" zaledwie w#ród 
7% dawców i!4% biorców. Wynika z!tego fakt, i& korzystanie z!wiedzy i!do#wiad-
czenia specjalistycznych podmiotów jest rzadko wykorzystywane we franczyzie. 
Na podstawie uzyskanych wyników mo&na stwierdzi(, &e istnieje tak&e szerokie 
pole do wi"kszego wykorzystania kontaktów z!przedsi"biorstwami wewn$trz sieci 
do kreowania innowacji.

8 Szerzej: S. B.! Lewin-Solomons, Innovation and Authority in! Franchise Systems: An Empirical 
Exploration of the Plural Form, „Journal Paper” no.!J-18005, Iowa Agriculture and Home Economics 
Experiment Station, Amos, Iowa 1999.
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Tabela 3. Pochodzenie innowacji w"przedsi%biorstwach franczyzowych (w"%)

3ród!o pochodzenia
Przedsi.biorstwo

franczyzodawcy franczyzobiorcy

W!asna komórka badawczo-rozwojowa &' '

Kontakty z"przedsi.biorstwami wewn%trz sieci (+ '-

Kontakty z"przedsi.biorstwami spoza sieci -* -&

Potrzeby klientów ,& 0-

Pracownicy i"kierownictwo '* -'

Targi &* 0

Publikacje &( /

Konkurencja -/ '0

Wspó!praca z"jednostkami badawczo-rozwojowymi 0 '

+ród'o: jak pod tab. 2.

Rysunek 3.  Rodzaje innowacji wdra&anych w"przedsi%biorstwach franczyzowych 
w"handlu i"us!ugach
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+ród'o: jak pod rys. 2.

Kolejny obszar zagadnie% badawczych dotyczy' rodzajów innowacji implemento-
wanych w!handlu i!us'ugach (rysunek 3). Co ciekawe, nowe i!udoskonalone produkty 
maj$ najwi"ksze znaczenie dla podmiotów dzia'aj$cych w!handlu (odpowiednio 85% 
i!41%). Ponadto istotne znaczenie w!handlu maj$ tak&e nowe kana'y dystrybucji 
(50%), tak by zwi"ksza( liczb" punktów handlowych. Dla sfery us'ug równie& wa&ne 
s$!innowacje produktowe, natomiast wi"ksze znaczenie ni& dla przedsi"biorstw 
dzia'aj$cych w!handlu maj$ innowacje organizacyjne (40%), nowe technologie 
(37%) i!udoskonalone dzia'ania marketingowe (36%). Us'ugowe przedsi"biorstwa 
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franczyzowe opieraj$ swoj$ pozycj" konkurencyjn$ na!innych kategoriach innowacji 
ni& tylko na!elementach zwi$zanych z!produktem czy asortymentem. Wynika to!ze 
specyfiki sektora us'ug i!przedsi"biorstw franczyzowych funkcjonuj$cych na!rynku. 
Ich koncepcja dzia'alno#ci opiera si" g'ównie na!oferowaniu us'ug i!produktów, 
a!wi"c wymagana jest tutaj kompletna koncepcja biznesowa wraz ze szczegó'owym, 
sprawdzonym w!praktyce gospodarczej know-how franczyzodawcy. Natomiast handel 
we franczyzie w!du&ej mierze polega na!oferowaniu produktów pod wspóln$ mark$ 
w!jednolitych punktach sprzeda&y.

Zwraca uwag" fakt, &e innowacje ICT i!w!zarz$dzaniu wiedz$ zupe'nie nie 
s$!wykorzystywane w!badanych powi$zaniach franczyzowych. Nie s$!one istotnym 
czynnikiem budowania pozycji konkurencyjnej na!rynku.

We franczyzie wykorzystuje si" wszystkie rodzaje i!kategorie innowacji, jakie 
wyst"puj$ w!przedsi"biorstwach klasycznych. Analizuj$c sieci franczyzowe na!rynku, 
mo&na wyró&ni( przede wszystkim innowacje o!charakterze produktowym, mar-
ketingowym, organizacyjnym i!procesowym (tabela 4).

Tabela 4. Kategorie innowacji wykorzystywane we franczyzie

Kategoria innowacji Charakterystyka Przyk!ady

Produktowe Nowy lub ulepszony produkt • Big Mac

Marketingowe Nowy lub ulepszony design produktu, 
opakowanie, promocja, cena, product 
placement

• Mobilna franczyza
• Zarz%dzanie towarem 

w"formie konsygnacji

Procesowe Nowy lub ulepszony sposób produkcji, dostawy, 
technologii, wyposa#enia, oprogramowania

• Multi-unit franchising
• Multi-concept franchising
• Shop in"shop

Organizacyjne Nowe lub ulepszone metody prowadzenia 
biznesu, organizacji pracy, relacji zewn.trznych

• Franczyza wi%zana
• Franczyza konwersyjna

+ród'o: opracowanie w'asne.

Przyk'adami przedsi"biorstw ró&nych bran&, w!których wyst"puj$ innowacje 
produktowe, s$!mi"dzy innymi: Dermatis, No+vello, Tansphere czy Tornado Pizza. 
Pierwsze trzy wymienione przedsi"biorstwa wprowadzaj$ i!rozpowszechniaj$ inno-
wacje zwi$zane z!nowym lub ulepszonym produktem powi$zanym #ci#le z!bran&$ 
kosmetyczn$. Natomiast ostatni koncept oferuje popularn$ pizz", lecz w!nieco 
odmiennym kszta'cie, w!ro&ku.

Innowacje marketingowe implementowane s$!przez cho(by takie przedsi"biorstwa, 
jak: Coffe News, Bajart, PCDOC pogotowie komputerowe czy Steam!Art. Jest to!grupa 
systemów zró&nicowanych pod wzgl"dem stosowanych rozwi$za%  innowacyjnych. 
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Przyk'adem jest firma PCDOC pogotowie komputerowe. To firma #wiadcz$ca 
pe'ne us'ugi zwi$zane g'ównie z!napraw$ komputerów i!po'$cze% internetowych 
7!dni w!tygodniu 24h na!dob", a!charakterystyczny strój i!wyposa&enie serwisanta 
przypominaj$ atrybuty prawdziwego lekarza pogotowia.

Natomiast przedsi"biorstwa innowacyjne pod wzgl"dem organizacyjnym to 
mi"dzy innymi: World Seo, ,wiat Nieruchomo#ci czy Print Terminal. Na przyk'ad 
World Seo to!sie( zajmuj$ca si" handlem bardzo zró&nicowanymi towarami przez 
internet. Dzia'alno#( sieci oparta jest przede wszystkim na!dropshippingu (logistycznej 
metodzie zarz$dzania towarem, w!którym sprzedawca sam nie magazynuje towaru; 
kieruje zamówienia klientów do dystrybutora, który realizuje wysy'k" bezpo#rednio 
do klienta).

Innowacyjne systemy franczyzowe w!uj"ciu procesowym to!przede wszystkim sieci 
wykorzystuj$ce multi-unit i!multi-concept franchising. Formy te!polegaj$ na!udzie-
laniu licencji franczyzowej obecnym biorcom tego samego systemu (multi-unit) lub 
biorcom innych systemów franczyzowych (multi-concept). Wykorzystuj$ to!przede 
wszystkim systemy o!zakorzenionej pozycji na!rynku polskim, pochodz$ce z!zagranicy, 
mi"dzy innymi: McDonald-s i!Subway. Ponadto innowacje procesowe to!franczyza 
wi$zana wykorzystywana w! '$czeniu w!jednej lokalizacji dwóch franczyzowych 
marek. Przyk'adem s$!sieci stacji paliw, przy których wyst"puj$ gastronomiczne 
systemy franczyzowe czy nowoczesne formy pocztowe (Paczkomaty). Kolejnym 
przyk'adem jest franczyza w!sklepie (shop in!shop), polegaj$ca na!otwieraniu wysp 
systemu franczyzowego w!sklepach multibrandowych.

Krótko scharakteryzowane przyk'ady pokazuj$, w!jak ró&nym stopniu mo&na 
implementowa( innowacje, a!tak&e wieloaspektowo#( ich wykorzystania w!systemach 
franczyzowych, funkcjonuj$cych w!ró&nych bran&ach.

6.! Czynniki sprzyjaj$ce i!ograniczaj$ce aktywno#0 
innowacyjn$ w!powi$zaniach franczyzowych

Aktywno#( innowacyjna podmiotów franczyzowych uwarunkowana jest wieloma 
czynnikami, maj$cymi charakter sprzyjaj$cy lub ograniczaj$cy. Kolejnym elementem 
analizy badawczej by'o wi"c okre#lenie czynników sprzyjaj$cych i!ograniczaj$cych 
aktywno#( innowacyjn$ przedsi"biorstw oraz sieci franczyzowych. Sformu'owano 
katalog czynników i!poproszono respondentów o!okre#lenie, w!jakim stopniu wymie-
nione czynniki wp'ywaj$ sprzyjaj$co lub ograniczaj$co na!wdra&anie innowacji 
w!organizacji. W!ca'ym badaniu wystandaryzowano szeroki katalog odpowiedzi, 
ale w!analizie powi$za% franczyzowych najwi"ksze znaczenie poznawcze maj$ kate-
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gorie odnosz$ce si" bezpo#rednio do franczyzy. Analizie podano jednak wszystkie 
kategorie, a!w!prezentacji wyników skupiono si" na!tych najistotniejszych.

W!pierwszej kolejno#ci dokonano analizy ogólnych odpowiedzi respondentów 
dotycz$cych czynników sprzyjaj$cych aktywno#ci innowacyjnej w!odniesieniu do 
przedsi"biorstw franczyzowych i!sieci, w!których funkcjonuj$ (rysunek 4).

Rysunek 4. Czynniki sprzyjaj'ce aktywno#ci innowacyjnej organizacji franczyzowych
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Uzyskane wyniki uwidoczni'y, &e w#ród firm franczyzowych najliczniej wskazy-
wane by'y odpowiedzi: dzia'ania marketingowe (30%), wymiana informacji pomi"dzy 
franczyzodawc$ a!franczyzobiorc$ (29%), kwalifikacje i!do#wiadczenie pracowników 
(26%), konkurencja na!rynku (26%) oraz dzia'ania franczyzodawcy (26%). Wy&ej 
wymienione czynniki stanowi$ si'" nap"dow$ innowacji w!przedsi"biorstwach 
franczyzowych. Zwraca uwag" w!tym zakresie fakt, &e dzia'ania franczyzobiorcy, 
jako czynnik sprzyjaj$cy innowacjom, zosta'y wskazane tylko w!9% odpowiedzi. Nie 
stanowi$ one wi"c bod*ca sprzyjaj$cego aktywno#ci innowacyjnej przedsi"biorstw 
funkcjonuj$cych w!powi$zaniach franczyzowych w!Polsce. Oznacza to, &e respondenci 
nie uwa&aj$, i& biorcy mog$ przyczynia( si" do kreowania innowacji w!powi$zaniu 
franczyzowym. ,wiadczy to!o!niedojrza'o#ci polskiego rynku, a!przede wszystkim 
o!niedoprecyzowaniu relacji dawca–biorca. Do#wiadczenia zagraniczne wskazuj$ 
na!du&e zainteresowanie dawców propozycjami zmian kreowanych przez biorców, 
z!uwagi na!ich bezpo#redni kontakt z!klientem.
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Na podstawie uzyskanych wyników bada% mo&na stwierdzi(, &e respondenci nie 
wskazali dzia'a% franczyzobiorcy jako czynnika stymuluj$cego w!znaczny sposób 
aktywno#( innowacyjn$, zarówno przedsi"biorstwa franczyzowego, jak i!sieci, w!której 
funkcjonuje. Oznacza to, &e badani uwa&aj$, i& biorca generalnie nie przyczynia si" do 
kreowania innowacji w!powi$zaniu franczyzowym. Jest to!wniosek, który zaskakuje 
poznawczo, gdy&, jak wspomniano, w!krajach o!zakorzenionej pozycji powi$za% 
franczyzowych w!gospodarce to!w'a#nie biorcy stanowi$ si'" nap"dow$ realizacji 
strategii innowacji w!systemie franczyzowym. Wynika to!poniek$d ze specyfiki 
franczyzy, gdzie biorca otrzymuje gotow$, wystandaryzowan$, koncepcj" prowadze-
nia biznesu do realizacji we w'asnej jednostce franczyzowej. Jest wi"c codziennym 
realizatorem koncepcji dawcy, co pozwala mu dostrzec elementy wymagaj$ce udo-
skonalenia, a!z!drugiej strony ma bie&$cy kontakt z!klientami i!zna ich preferencje 
i!potrzeby. Za granic$, w!krajach o!zakorzenionej pozycji powi$za% franczyzowych, 
istotn$ rol" w!kreowaniu innowacji w!powi$zaniu franczyzowym odgrywaj$ w'a#nie 
franczyzobiorcy, to!oni s$!twórcami i!pomys'odawcami wielu nowoczesnych oraz 
nowych rozwi$za% we franczyzie. Maj$ oni bie&$cy kontakt z!klientem, a!tak&e mog$ 
przyczyni( si", konfrontuj$c swoje do#wiadczenia ze znajomo#ci$ systemu franczy-
zowego, do tworzenia nowych rozwi$za%, produktów i!technologii. Takie rozwi$za-
nia mog$ by( za aprobat$ dawcy testowane w!pojedynczej jednostce franczyzowej, 
a!po!pozytywnej weryfikacji implementowane do ca'ego systemu franczyzowego.

Rysunek 5.  Czynniki ograniczaj'ce aktywno#$ innowacyjn' przedsi%biorstw i"sieci 
franczyzowych
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Istotne równie& by'o rozpoznanie wag poszczególnych czynników ograniczaj$-
cych i!ich wp'ywu na!aktywno#( innowacyjn$ we franczyzie (rysunek 5).

W!pierwszej kolejno#ci respondenci wskazali przede wszystkim na!takie czyn-
niki ograniczaj$ce rozwój powi$za% franczyzowych, jak: regulacje prawne (32%), 
konkurencj" na!rynku (27%) i!w'asne #rodki finansowe (27%). Konstatuj$c, mo&na 
stwierdzi(, &e ograniczeniem dla innowacji we franczyzie s$!przede wszystkim 
bariery prawne, konkurencja na!rynku i!niedobór kapita'u niezb"dnego do rozwoju.

7.!Podsumowanie

Innowacje pe'ni$ wielorakie funkcje we franczyzie. Z!jednej strony wykorzysta-
nie franczyzy staje si" innowacj$ dla przedsi"biorstwa rozpoczynaj$cego budowanie 
nowoczesnego kana'u dystrybucji na!podstawie opisywanego rodzaju powi$zania. 
Z!drugiej za# strony innowacje odgrywaj$ istotn$ rol" w!powi$zaniach franczyzo-
wych i!dla przedsi"biorstw je kreuj$cych. Innowacyjno#( powi$zania franczyzowego 
pozwala lepiej radzi( sobie z!konkurencj$ i!budowa( pozycj" konkurencyjn$ na!rynku, 
co jest korzystne zarówno dla dawcy, jak i!biorców.

Z!zaprezentowanych wyników analizy wynika, i& innowacje odgrywaj$ istotn$ 
rol" w!systemach franczyzowych, stanowi$c dla nich wa&ny element przyczyniaj$cy 
si" do poprawy zakresu asortymentu i!jako#ci oferowanych produktów, ale tak&e 
kreuj$ nowe kana'y dystrybucji i!formy komunikacji. Na podstawie bada% prze-
prowadzonych w!latach 2007–2012 mo&na stwierdzi(, &e we franczyzie najcz"#ciej 
wdro&ono zaledwie kilka innowacji. Jest wi"c to!obszar, który nale&y stymulowa( 
we franczyzie, by przedsi"biorstwa funkcjonuj$ce w!powi$zaniach franczyzowych 
mog'y wzmacnia( swoj$ pozycj" konkurencyjn$ na!rynku. Uzyskane wyniki uwi-
doczni'y, &e zdecydowanie dominowa'y innowacje dotycz$ce nowych produktów 
i!nowych dzia'a% marketingowych, które obejmuj$ swym zasi"giem tak&e rozwijanie 
nowych kana'ów dystrybucji.

Reasumuj$c uzyskane wyniki, nale&y stwierdzi(, &e przedsi"biorstwa franczyzowe, 
wdra&aj$c innowacje, kieruj$ si" motywami, które pozwalaj$ firmom z!tej bran&y 
na!popraw" szeroko#ci i!jako#ci oferty produktowej. Ponadto uczestnicy powi$za% 
franczyzowych stawiaj$ na!nowe formy sprzeda&y, wdra&aj$c innowacje do swoich 
przedsi"biorstw, co niew$tpliwie przyczynia si" do poprawy ich pozycji konku-
rencyjnej. Czego dowodzi równie& fakt, i& wdra&aj$c innowacje, przedsi"biorstwa 
franczyzowe wskazuj$ na!korzy#ci z!ich implementacji, pozwalaj$ce na!popraw" 
znajomo#ci i!wizerunku marki systemu franczyzowego, udzia'u w!rynku oraz jako#ci 
produktów oferowanych w!sieciach franczyzowych jako efekt wdra&ania innowacji.
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Podejmuj$c analiz" nale&y zaznaczy(, &e w#ród *róde' innowacji przedsi"-
biorstwa franczyzowe wymieniaj$ g'ównie potrzeby klientów, a!przyj"te za'o&enia 
w!obszarach badawczych wskazywa'y na!kontakty wewn$trz sieci franczyzowej jako 
genez" procesu kreowania innowacji. Nale&y wspomnie(, i& odpowiadaj$c na!pytanie 
dotycz$ce czynników sprzyjaj$cych aktywno#ci innowacyjnej, respondenci licznie 
wskazali na!wymian" informacji pomi"dzy franczyzodawc$ a!franczyzobiorcami jako 
bodziec przyczyniaj$cy si" do stymulowania i!realizacji aktywno#ci innowacyjnej. 
Wyniki uzyskanych danych pozwalaj$ wysnu( wniosek, &e generalnie w!zakresie 
innowacji we franczyzie najwa&niejsze s$!potrzeby klientów oraz wymiana infor-
macji przep'ywaj$ca od franczyzodawcy –!organizatora sieci do franczyzobiorcy 
–!uczestnika sieci. Wykorzystywana w!sieciach funkcjonuj$cych na!rynkach zagra-
nicznych, w!krajach o!wysokim stopniu rozwoju powi$za% franczyzowych, szeroka 
wymiana wiedzy pomi"dzy wszystkimi uczestnikami sieci, w!uj"ciu horyzontalnym, 
nie stanowi jeszcze dla polskich przedsi"biorstw bod*ca do kreowania i!wdra&ania 
innowacji w!przedsi"biorstwach i!systemach franczyzowych. Przedsi"biorstwa fran-
czyzowe *ród'a wdra&ania nowoczesnych rozwi$za% widz$ g'ównie w!potrzebach 
klientów, natomiast nie doceniaj$ roli, jak$ mog$ tutaj odegra( kontakty z!przedsi"-
biorstwami wewn$trz sieci, zarówno o!charakterze horyzontalnym i!wertykalnym. 
Synergia wiedzy uczestników powi$zania franczyzowego mog'aby si" przyczyni( 
do kreowania pozycji konkurencyjnej ca'ego systemu franczyzowego i!wszystkich 
uczestników tego powi$zania. W!przysz'o#ci systemy franczyzowe w!Polsce b"d$ 
stara'y si" w!du&ej mierze bazowa( na!modelu otwartych innowacji (open learning 
networks), co b"dzie stymulowa'o wymian" informacji, wiedzy i!do#wiadcze% 
pomi"dzy uczestnikami sieci, a!tym samym przyczynia'o si" do budowania przewag 
konkurencyjnych. Biorcy stan$ si" wi"c cennym *ród'em informacji o!mo&liwych 
innowacyjnych rozwi$zaniach gotowych do implementowania w!systemach, a!ich 
do#wiadczenia b"d$ mog'y by( dyskontowane w!ca'ym systemie.

Obserwacja zale&no#ci zachodz$cych w!systemach franczyzowych w!zakresie 
dzia'alno#ci innowacyjnej pozwala wysnu( wnioski ogólne, &e g'ównym celem 
przedsi"biorstw w!obecnej gospodarce jest tworzenie przewag konkurencyjnych, by 
osi$ga( lepsz$ pozycj" konkurencyjn$ ni& inne przedsi"biorstwa, systemy franczyzowe 
lub sieci. W!tym celu najlepszym dzia'aniem jest '$czenie w!sie( dwóch lub wi"cej 
systemów franczyzowych po!to, by stworzy( przewag" konkurencyjn$, osi$gaj$c 
efekt synergii bazuj$cy na!indywidualnie wypracowanych koncepcjach i!do#wiad-
czeniach biznesowych. Przyk'adem takich dzia'a% w!Polsce jest wspó'praca sieci 
restauracji szybkiej obs'ugi McDonald-s, systemu dyskontowego Carrefour i!stacji 
paliw BP (franczyza wi$zana).
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Na zako%czenie koniecznie nale&y wspomnie(, &e poj"cia innowacji w!sieciach 
franczyzowych nie nale&y wi$za( z!nag'ymi lub fundamentalnymi innowacjami 
implikuj$cymi transformacj" w!systemach franczyzowych. Tak znacz$cych jak 
na!przyk'ad nowa koncepcja komercyjna –!pierwszy supermarket w!1957 r. czy sklepy 
dyskontowe z!pocz$tku lat!80. XX!wieku. Innowacje w!kontek#cie franczyzowym 
mo&na okre#li( jako stopniowe innowacje lub regularne unowocze#nienia, polegaj$ce 
g'ównie na!ulepszeniach istniej$cych procesów, codziennych operacji, na!programach 
redukuj$cych koszty, na!efektywniejszych procesach logistycznych9. Trudno znale*( 
rewolucyjne rozwi$zania innowacyjne zwi$zane z!systemami franczyzowymi, co 
wynika z!charakteru powi$za% franczyzowych. Innowacje we franczyzie mo&na 
nazwa( innowacjami usprawniaj$cymi, maj$cymi charakter ewolucyjny. Zdecydo-
wanie!rzadziej innowacje wdra&ane w!systemach franczyzowych lub w!przedsi"-
biorstwach rozpoczynaj$cych dzia'alno#( franczyzow$ okre#lane s$!radykalnymi, 
stanowi$c *ród'o zasadniczych zmian w!organizacji i!charakteryzuj$c si" wysokim 
stopniem nowo#ci. Innowacje w!powi$zaniach franczyzowych s$!cz"sto implemen-
towane na!dany rynek z!innych krajów lub z!innych „niefranczyzowych” sieci lub 
z!innych bran& gospodarki.

Reasumuj$c implikacje praktyczne, nale&y zaznaczy(, &e w!przysz'o#ci franczy-
zodawcy powinni szuka( nowych konceptów, ofert produktowych, sposobów #wiad-
czenia us'ug i!implementowa( zmiany w!fazie tworzenia, organizowania i!testowania 
systemu franczyzowego, a!nie podczas funkcjonowania powi$zania franczyzowego, 
poniewa& franczyzobiorcom trudno jest adaptowa( si" do zmian zachodz$cych 
w!systemach franczyzowych podczas trwania wspó'pracy dawca–!biorca. Dotyczy 
to!zw'aszcza radykalnych zmian i!procesów dotycz$cych zasad funkcjonowania 
systemu franczyzowego. .atwiej jest potencjalnym biorcom wej#( do nowego sys-
temu i!wykorzystywa( innowacje ni& w!trakcie wspó'pracy franczyzowej wdra&a( 
radykalne zmiany. Zarz$dzanie innowacjami w!sieci franczyzowej mo&e by( trudne 
w!momencie, gdy sie( ju& istnieje. Z!istoty franczyzy wynika bowiem, i& franczyzo-
biorca jest niezale&nym podmiotem zobowi$zanym prowadzi( jednostk" franczyzow$ 
zgodnie z!wytycznymi dawcy, a!te!wytyczne i!zasady przedstawione s$!na!pocz$tku 
wspó'pracy dawca–biorca. Potem trudniej jest wprowadza( zmiany wewn$trz systemu 
franczyzowego. Nale&y wtedy aktualizowa( podr"cznik operacyjny, a!i!tak zmiany 
mog$ spotka( si" z!oporem biorców, a!tym samym z!ograniczonym efektem wpro-
wadzania innowacji. Z!jednej strony dawcy musz$ kreowa( innowacje i!wdra&a( je 
w!systemie, a!z!drugiej musz$ przekona( biorców, co do s'uszno#ci nowych idei. Gdy 

9 H. P.!Liebmann, T.!Foscht, T.!Angerer, Innovation in!Retailing: Gradual or radical innovations of 
business, „/e European Retail Digest” 2003, 37, s.!55–60.
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implementacja wymaga od biorców zaanga&owania zasobów, by zmodernizowa( 
jednostk" lub wprowadzi( zmiany narzucone przez dawc", istotne znaczenie dla 
dawcy ma posiadanie jednostek w'asnych, które mog$ s'u&y( jako placówki testuj$ce 
innowacje franczyzodawcy oraz bada( reakcj" konsumentów na!ich zastosowanie.
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Innovation in"Network Organisations Exempli(ed by Franchise

Summary
/e study discusses the question of innovativeness in!network organisations with 
a!particular focus on franchise relations. It analyses the meaning, determinants and 
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the degree of innovativeness of companies participating in!franchising. /e next 
part!makes an analysis of the level of development of franchise networks in!Poland, 
with a!particular focus on the quantitative data on franchising in!Poland and the 
structure of the franchising market. It also presents di0erent categories of innova-
tions used in!franchising as well as the idea of innovation features of franchising 
networks together with the indication of practical examples of innovation imple-
mentation in!franchising relations. Besides, it presents the origin and activeness of 
implementation and use of innovation in!franchising based on empirical research. 
In conclusion, it analyses the factors in!favour of innovations or those limiting inno-
vation activities of companies which make use of franchising.

Keywords: franchise, network organisations, innovations


