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Franczyza	społeczna	i	jej	możliwości	dla	spółdzielni	socjalnych	

1. Wsparcie ekonomii społecznej planowane przez MRPiPS na poziomie ogólnokrajowym w ramach Działania 2.9 
Rozwój ekonomii społecznej PO WER 2014 - 2020 
 

 
Ø „System partycypacyjnego 
zarządzania sferą ekonomii 
społecznej” 

 
Ø „Zintegrowany system 
monitorowania sektora 
ekonomii społecznej”  

 
Ø „Zintegrowany system 
zapewnienia wysokiej jakości 
usług wsparcia ekonomii 
społecznej” 

Projekty konkursowe 

Projekty konkursowe 
planowane do 

uruchomienia w 2016 r. 
 

Ø Wsparcie dla regionów 
Ø Sieciowanie dla 

OWES 
Ø Wsparcie dla PES i PS 

w zakresie klauzul 
społecznych 

Projekty konkursowe  
planowane do uruchomienia w 2017 r. 

 
 

Ø  Tworzenie i rozwój ponadregionalnych sieci 
podmiotów ekonomii społecznej, np. partnerstw, 
klastrów, franczyz. 

 
Ø  Budowa i rozwój istniejących znaków jakości dla 

podmiotów ekonomii społecznej i jednostek 
samorządu terytorialnego wspierających rozwój 
ekonomii społecznej. 

 
Ø  Opracowanie pakietu edukacyjnego dla nauczycieli 

i jego pilotażowe wdrożenie oraz opracowanie 
programu studiów menadżerskich i MBA w 
zakresie zarządzania przedsiębiorstwem 
społecznym 

 

Projekty pozakonkursowe 
koncepcyjne 

Czym jest franczyza? 

Ø 	 	 jest	 systemem	 sprzedaży	 towarów,	 usług	 lub	 technologii,	 opartym	 na	 ścisłej	 i	 ciągłej	

współpracy	pomiędzy	prawnie	oraz	finansowo	odrębnymi	i	niezależnymi	przedsiębiorstwami	

Ø 	 	 jest	 to	 udzielenie	 przez	 dawce	 biorcy	 zezwolenia,	 które	 upoważnia	 franczyzobiorcę	 do	
prowadzenia	działalności	handlowej	pod	znakiem	towarowym	oraz	wykorzystywanie	całego	

pakietu	 zawierającego	 wszystkie	 elementy	 niezbędne	 do	 tego	 aby	 nie	 przeszkolona	

wcześniej	 osoba	 mogła	 być	 wprowadzona	 do	 przedsiębiorstwa	 zaprojektowanego	 i	

utworzonego	przez	dawce	oraz	by	mogła	prowadzić	to	przedsiębiorstwo	przy	stałej	pomocy	

na	z	góry	ustalonych	zasadach	
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Czym jest franczyza społeczna? 

Ø 	 	 adaptacją	 technik	 i	metod	 franczyzy	 biznesowej	 do	 działalności	 służącej	

celom	społecznym;	

Ø 	 	metodą	transferu	wiedzy	z	jednego,	silnego	przedsiębiorstwa	społecznego	

do	innego,	które	chce	osiągnąć	te	same	cele	społeczne	i	gospodarcze		

Ø 	 	 	metodą	replikacji	potwierdzonych	i	udanych	działalności	przy	zachowaniu	

lokalnej	własności	

Różnice między franczyzą społeczną a biznesową 

Ø 		główny	cel	to	maksymalizacja	wpływu	społecznego;	

Ø 		inna	grupa	docelowa;	

Ø 		możliwi	dodatkowi	uczestnicy	systemu;	

Ø 		brak	lub	ograniczenie	mechanizmu	transferu	ryzyka	inwestycyjnego;	

Ø 		różne,	nie	koniecznie	finansowe	rodzaje	zysku	dla	dawcy.	

Kluczowe elementy systemu franczyzy społecznej. 

Ø  	 	 niezależny	 dawca,	 dążący	 do	 replikacji	 modelu	 przedsiębiorstwa	
społecznego	
Ø 		przynajmniej	jeden	biorca	realizujący	model	
Ø 		wspólna	marka	pod	którą	operują	franczyzobiorcy	
Ø 		wymiana	wiedzy	pomiędzy	członkami	systemu	
Ø 		umowa	która	reguluje	prawa	i	zobowiązania	
Ø  	 franczyzobiorca	 i	 franczyzodawca	 muszą	 być	 przedsiębiorstwami	
społecznymi	posiadającymi	wspólne	wartości	
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Konkurs na franczyzy – podstawowe informacje 

Ø  	 	 	 Wyłonienie	 dwóch	 projektów,	 których	 celem	 będzie	 stworzenie	
dwóch	systemów	franczyzowych	
Ø 			Okres	realizacji	nie	przekracza	30	miesięcy	
Ø 			Wartość	projektu:	2	mln	zł	
Ø 		Minimalna	ilość	podmiotów	w	systemie:	5	(1	dawca	i	4	biorców)	

Konkurs na franczyzy – kto może być wnioskodawcą? 
Wnioskodawcą	może	być	Podmiot	Ekonomii	Społecznej,	który	posiada	odpowiedni	potencjał	
do	bycia	franczyzowadcą,	tj.:	
Ø 		możliwy	do	przeniesienia,	spisania	i	odtworzenia	model	działalności	
Ø 		transferowalna	wiedza	i	metody	działania	
Ø  	 	 model	 działalności	 możliwy	 do	 odtworzenia	 w	 innej	 lokalizacji,	 nie	 przywiązany	 do	
specyfiki	terenu	jego	prowadzenia	
Ø 		stabilna	sytuacja	finansowa	
Ø 		potwierdzony	pozytywny	wpływ	społeczny	
Ø 		zasadność	replikacji	(uzasadnienie	popytowe,	etc)	
Ø 		trwała	działalność	społeczna	i	ekonomiczna	
Konkurs	nie	wyklucza	działań	w	partnerstwie	

Konkurs na franczyzy – fundusz franczyzowy? 

Ø 		alternatywna	propozycja	transferu	finansowego	
Ø 		demokratycznie	zarządzany	
Ø 		zasilany	z	wpłat	franczyzobiorców	
Ø 		w	dyspozycji	wszystkich	uczestników	systemu	
Ø 		z	przeznaczeniem	na	cały	system	(nie	indywidualne	potrzeby	dawcy)	
Ø 	 	możliwe	dokapitalizowanie	z	budżetu	projektu	w	wysokości	maks.	15	
%	budżetu	
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Dziękuję za uwagę! 

Jakub	Schimanek	
jakub.schimanek@mrpips.gov.pl	
	
Departament	Ekonomii	Społecznej	i	Pożytku	Publicznego	
Ministerstwo	Rodziny,	Pracy	i	Polityki	Społecznej	


