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Franczyza jako pomysł na biznes 
 

www.franczyzaspoleczna.byd.pl 



Definicja franczyzy 

www.franczyzaspoleczna.byd.pl 



Franczyza to sposób na własny biznes 
pod znanym logo 

www.franczyzaspoleczna.byd.pl 



 

Franczyza to rodzaj współpracy 
między niezależnymi 

przedsiębiorcami  
 

Franczyzodawca udostępnia swoje „know-how” 
oraz markę, ale w zamian pobiera opłatę od 
franczyzobiorcy, który może korzystać ze 
sprawdzonego pomysłu na biznes. 

 

 
 

www.franczyzaspoleczna.byd.pl 



Franczyza jako korzystanie  
z know-how 

www.franczyzaspoleczna.byd.pl 

2000– 45 lokali 1996– 45 lokali 2007 – 100 lokali 



  

www.franczyzaspoleczna.byd.pl 

Franczyza usług opiekuńczych 
 
 

Firma świadczy usługi opieki 
domowej dla klientów na terenie 
Niemiec i Anglii poprzez sieć 128 
partnerów franczyzowych, a także 
dla klientów z Polski.  



  

www.franczyzaspoleczna.byd.pl 



  

www.franczyzaspoleczna.byd.pl 
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Rodzaje franczyzy 
 

Według rodzaju działalności 
 Dystrybucyjna 
 Usługowa 

 
Według rodzaju know-how przekazywanego franczyzobiorcy 

 Dystrybucji produktu 
 Koncepcji działalności 

 
Według organizacji systemu 

 Bezpośrednia 
 Wielokrotna 
 Mastrfranczyza 
 Przedstawicielstwo regionalne 



www.franczyzaspoleczna.byd.pl 

Franczyza koncepcji działalności 
 

Franczyzodawca  przekazuje franczyzobiorcy całe swoje  
know –how w postaci pełnej koncepcji prowadzenia działalności 

 

 wytyczne odnoszące się do wizualizacji punktu 

 wyposażenie 

 procedury 

 uniformy noszone przez personel  

 sposoby realizacji usług  

 obsługa klienta  

 wskazówki w promocji i marketingu 



Podstawowe zasady współpracy na zasadzie franczyzy 
 

 

Zasady współpracy franczyzodawcy i franczyzobiorcy reguluje umowa franczyzy, a 
instrukcje jak właściwie prowadzić działalność w ramach franczyzy zebrane są 
w podręczniku operacyjnym. 

 

 

FRANCZYZODAWCA 

 

 Jest właścicielem znaku towarowego i marki sieci franczyzowej 

 Sam przetestował koncept biznesowy i wykazał jego rentowność 

 Przekazuje franczyzobiorcy wiedzę jak właściwie prowadzić działalność (know-how) 

 

 

www.franczyzaspoleczna.byd.pl 

https://franchising.pl/abc-franczyzy/umowa-franczyzy/
https://franchising.pl/abc-franczyzy/umowa-franczyzy/
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https://franchising.pl/abc-franczyzy/223/pakiet-franczyzowy/#znak-towarowy
https://franchising.pl/abc-franczyzy/223/pakiet-franczyzowy/#know-how
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FRANCZYZOBIORCA 

 

 Prowadzi punkt pod szyldem franczyzodawcy jako niezależny przedsiębiorca -   
jego zarobkiem jest zysk z działalności 

 Finansuje zasadniczą część inwestycji w otwarcie punktu i zakup towaru 

 Jest właścicielem mienia znajdującego się w punkcie 

 Płaci za licencję franczyzową oraz miesięczną opłatę franczyzową za korzystanie  
z know-how 

 Określa ceny towarów lub usług w swoim punkcie. Zysk zależy więc nie tylko od 
wysokości sprzedaży, ale także od ustalonej marży na produktach 

 Zwykle franczyzobiorca ma pewien wpływ na rodzaj i różnorodność asortymentu  
w punkcie 

www.franczyzaspoleczna.byd.pl 
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Pakiet franczyzy - licencja 

  
Zawiera kompletną koncepcję prowadzenia działalności gospodarczej 
oferowaną przez franczyzodawcę 
  
 
 Znak towarowy (marka) 
 Know-how (sprawdzona wiedza) jak prowadzić działalność  
 Podręcznik operacyjny – procedury prowadzeni działalności 
 Usługi świadczone przez franczyzodawców na rzecz franczyzobiorców 
 Opłaty franczyzowe 
 

https://franchising.pl/artykul/223/pakiet-franczyzowy/#znak-towarowy


www.franczyzaspoleczna.byd.pl 

Korzyści dla franczyzobiorcy 

  
Zmniejszone 

ryzyko 
prowadzenia 

biznesu 

Wiedza – 
sprawdzony 

model 
biznesowy 

Wsparcie w 
zarządzaniu – 

personel, 
finanse 

Standard 
jakości  

procedury 

 

Marketing 

 

FRANCZYZA 



Franczyza społeczna 

 

 doświadczenia polskie  
i europejskie 

www.franczyzaspoleczna.byd.pl 



 

 

www.franczyzaspoleczna.byd.pl 

Franczyza społeczna – czym jest? 

Zastosowanie komercyjnych metod  
i koncepcji franczyzy  

w celu osiągnięcia społecznie 
korzystnych celów. 

 
 



 

 

www.franczyzaspoleczna.byd.pl 

Franczyza społeczna – czym jest? 

We franczyzie społecznej należy uwzględnić  
rozszerzenie tworzonego systemu  

o aspekty związane  
z przenoszeniem misji i działalności służącej celom 

społecznym sektora działającego nie dla zysku  
(ekonomia społeczna i przedsiębiorczość społeczna) 

 
 



  

www.franczyzaspoleczna.byd.pl 

Franczyza społeczna 
 

„Nie ma branży, w której nie można zastosować 

sprawdzonego biznesu w formie franczyzy społecznej, 

tak samo jak nie ma państwa, w którym nie można  

z powodzeniem zastosować tej formy rozwoju 

przedsiębiorczości społecznej”. 

Daniel Lindgren, European Social Franchising Network (ESFN) 

http://www.socialfranchising.coop/
http://www.socialfranchising.coop/
http://www.socialfranchising.coop/
http://www.socialfranchising.coop/
http://www.socialfranchising.coop/
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Franczyza społeczna 
EUROPA 

 Włochy -  sieć hoteli Le Mat 

 Szwecja - domy Villa Vägen ut! 

 Wielka Brytania - usługi opieki Be Caring  
(Care and Share Associates – CASA) 

 Niemcy -  sieć supermarketów CAP 



  

www.franczyzaspoleczna.byd.pl 

Franczyza społeczna 
EUROPA 

 
 

Le Mat to koncepcja franchisingu 
społecznego w branży zrównoważonej 
turystyki. Oferujemy wysokiej jakości 
wrażenia z podróży i wieczory 
gościnne. Le Mat działa na poziomie 
lokalnym na rzecz zrównoważonego i 
odpowiedzialnego rozwoju, a dzięki 
globalnej wizji współpracujemy ponad 
granicami. 

https://www.booking.com/hotel/se/le-mat-b-b-goteborg-city.pl.html?aid=356980;label=gog235jc-1DCAMoyAE4xAJIHlgDaLYBiAEBmAEeuAEXyAEM2AED6AEB-AECiAIBqAIDuALfiLvtBcACAQ;sid=332c15846e0b72d991821cf7a294a117;dest_id=-2482986;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;group_children=0;hapos=1;hpos=1;no_rooms=1;room1=A,A;sb_price_type=total;sr_order=popularity;srepoch=1571734650;srpvid=344e3efd99ac0015;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl
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Franczyza społeczna 
EUROPA 

Villa Vagen ut! Największa franczyzowa 
sieć przedsiębiorstw społecznych.  

Sprzedajemy produkty i usługi przyjazne 
dla środowiska.   

Jednocześnie dajemy pracę osobom, 
które są oddalone od rynku pracy. 

https://vagenut.coop/om/
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Franczyza społeczna 
EUROPA 

https://www.becaring.org.uk/our-story-so-far-care-services-and-support-in-the-home/
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Franczyza społeczna 
EUROPA 

 104 sklepy  

 1 555 pracowników 

 850 to osoby 
niepełnosprawne  

https://www.cap-markt.de/
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Franczyza społeczna 
EUROPA 

KONCEPCJA FRANCZYZY CAP MARKT 
 
 Równość na rynku pracy 

 
 Polityka rewitalizacji 

 
 Polityka zrównoważonego rozwoju 
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Franczyza społeczna 
POLSKA AUTOR WALDEMAR ŻBIK, 06.06.2015 

produkcję podpałki K-Lumet, od 2010 - Zakład Aktywności Zawodowej w 
Jarosławiu, na zasadzie franczyzy społecznej (właścicielem wszelkich praw 
związanych z produktem jest szwajcarska fundacja Les Perce Neige) 
 
DORMINI – sieć hostelowa, franczyza przygotowana przez Fundację Forum 
Inicjatyw Rozwojowych z Białegostoku 
 
Spółdzielnia Bar Kafe – model oparty na działalności gastronomicznej, 
kulturalnej i sprzedażowej (promocja designu i sprzedaż wyrobów 
użytkowych) 
 
działania Fundacji Barka – partnerstwa mające na celu integrację społeczną 
i zawodową 

https://spoldzielniasocjalnawpraktyce.pl/author/wzbik/
https://spoldzielniasocjalnawpraktyce.pl/author/wzbik/
http://zaz-jaroslaw.pl/k-lumet/
http://zaz-jaroslaw.pl/k-lumet/
http://zaz-jaroslaw.pl/k-lumet/
http://zaz-jaroslaw.pl/k-lumet/
http://zaz-jaroslaw.pl/k-lumet/
http://zaz-jaroslaw.pl/k-lumet/
http://zaz-jaroslaw.pl/k-lumet/
http://www.franczyzaspoleczna.pl/pl/dormini
http://www.franczyzaspoleczna.pl/pl/dormini
http://www.franczyzaspoleczna.pl/pl/spoldzielnia-bar-kafe
http://www.franczyzaspoleczna.pl/pl/spoldzielnia-bar-kafe
http://www.franczyzaspoleczna.pl/pl/spoldzielnia-bar-kafe
http://www.franczyzaspoleczna.pl/pl/spoldzielnia-bar-kafe
http://www.franczyzaspoleczna.pl/pl/spoldzielnia-bar-kafe
http://www.franczyzaspoleczna.pl/pl/spoldzielnia-bar-kafe
http://barka.org.pl/content/fundacja-barka-przyklad-franczyzy-spolecznej-%E2%80%93-studium-przypadku
http://barka.org.pl/content/fundacja-barka-przyklad-franczyzy-spolecznej-%E2%80%93-studium-przypadku
http://barka.org.pl/content/fundacja-barka-przyklad-franczyzy-spolecznej-%E2%80%93-studium-przypadku
http://barka.org.pl/content/fundacja-barka-przyklad-franczyzy-spolecznej-%E2%80%93-studium-przypadku
http://barka.org.pl/content/fundacja-barka-przyklad-franczyzy-spolecznej-%E2%80%93-studium-przypadku
http://barka.org.pl/content/fundacja-barka-przyklad-franczyzy-spolecznej-%E2%80%93-studium-przypadku
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Franczyza społeczna 
POLSKA 

http://zaz-jaroslaw.pl/k-lumet/
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Franczyza społeczna 
POLSKA 

http://siecbarka.pl/czlonkowie-sieci/
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Franczyza społeczna 
 
 

We franczyzie społecznej ważny jest 
cel społeczny – rozwiązanie 

konkretnego problemu społecznego 
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Franczyza społeczna 
 
 

Wypracowanie mechanizmów 
franczyzy społecznej wraz z 
zestawem narzędzi oraz modelu  
dla sieci co najmniej 5 PES 
(franczyzodawca i 4 
franczyzobiorców) zatrudniających 
osoby niepełnosprawne i chorujące 
psychicznie 

https://www.franczyzaspoleczna.com/


Listę podstawowych pytań jakie należy zadać franczyzodawcy 

 

• Jaka jest wiedza biznesowa oraz doświadczenie franczyzodawcy 

• Jak wyglądała historia rozwoju? 

• Jakie kroki podjął franczyzodawca, aby przygotować swoje przedsiębiorstwo 
do wprowadzenia franczyzy?  

• Ile jednostek franczyzodawca otworzył zanim zaoferował licencję 
franczyzową? 

• Dlaczego franczyzodawca zdecydował się na franczyzę a nie na rozwijanie 
własnych jednostek? 

• Kim są członkowie kadry zarządzającej, którzy będą mieli wpływ na 
planowanie rozwoju sieci franczyzowej, i którzy będą współpracować z 
franczyzobiorcami? 

 
www.franczyzaspoleczna.byd.pl 



Model biznesowy usługi 
opiekuńczej wspomaganej usługą 

gastronomiczną 

www.franczyzaspoleczna.byd.pl 



Skąd pomysł na model biznesowy usługi 
opiekuńczej wspomaganej usługą 

gastronomiczną? 

www.franczyzaspoleczna.byd.pl 

Z DOŚWIADCZENIA FRANCZYZODAWCY 



 

PARTNERSTWO 
 

 Fundacja Pro Omnis  

 

 Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 

 

 4ES Non Profit Sp. z o.o. 

www.franczyzaspoleczna.byd.pl 

Franczyzodawca  
 



 

 Pro Omnis znaczy „Dla Wszystkich” 

 Założona w 2009 r. 

 Zarejestrowana w KRS w lutym 2010 roku. 

 Prowadzona przez osoby z wieloletnim doświadczeniem  
w projektach komercyjnych 

 W ramach działalności statutowej prowadzi Centrum Wielu 
Pokoleń 

 

 www.proomnis.org.pl 

www.franczyzaspoleczna.byd.pl 

Fundacja Pro Omnis  
 



 

Centrum  

Wielu  

Pokoleń 

www.franczyzaspoleczna.byd.pl 

Fundacja Pro Omnis  
 



 

Droga do ekonomizacja w latach 2010-2016 
 

 Poszukiwanie środków (grantów) na działalność statutową,  
ale to mało… Rusza Dzienny Dom Pobytu a w nim Bar 

 Ustalenie strategii działania – bez rozwoju działalności 
gospodarczej niemożliwe będzie trwałe funkcjonowanie 

 Konieczność dalszego rozwoju, ale skąd środki? 

 

www.franczyzaspoleczna.byd.pl 

Fundacja Pro Omnis  
 



W 2017 r. powstaje przedsiębiorstwo społeczne  

 

 

 

 
 Pomoc Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej 

(szkolenia, doradztwo, dotacja) 

 Pożyczka z TISE (samochód, kredyt obrotowy) 

 Od X 2017 certyfikat „Zakup prospołeczny” 

www.franczyzaspoleczna.byd.pl 

Fundacja Pro Omnis  
 



Po 3 latach… 
 

 2 przedsiębiorstwa społeczne prowadzące 3 Bistra - 2 w 
Bydgoszczy i 1 w Toruniu 

 2 kuchnie cateringowe -1 w Bydgoszczy i 1 w Toruniu - 
gwarantujące codziennie  
 906 śniadań  

 1336 obiadów 

 523 podwieczorków 

 270 kolacji  

 48 jadłospisów 

 33 umowy o pracę i 15 umów zleceń 

www.franczyzaspoleczna.byd.pl 

Fundacja Pro Omnis  
 



Specjalistyczna oferta 

 

 Talerz dziecięcy 

 Talerz okolicznościowy 

 Talerz wymagający 

 Obiady w bistrach 

www.franczyzaspoleczna.byd.pl 

Fundacja Pro Omnis  
 



Talerz dziecięcy 

 

Catering dziecięcy, czyli 
pasja i specjalizacja w 
dostarczaniu posiłków do: 

– żłobków 

– przedszkoli 

– szkół 

 

www.franczyzaspoleczna.byd.pl 

Fundacja Pro Omnis  
 



Talerz okolicznościowy 

 

 Spotkania biznesowe 

 Spotkania domowe 

 Uroczystości rodzinne 

 Konferencje  

 Szkolenia 

 Imprezy biznesowe 

 

www.franczyzaspoleczna.byd.pl 

Fundacja Pro Omnis  
 



Talerz wymagający 

 

 Seniorzy  
(17 DDP  
i klubów samopomocy) 

 Diety zdrowotne  
(2 szpitale,  
nietolerancje pokarmowe) 

 

www.franczyzaspoleczna.byd.pl 

Fundacja Pro Omnis  
 



Obiady w bistrach 

 

 Pojedyncze 

 Abonamentowe 

 Na miejscu 

 Z dowozem  
 

www.franczyzaspoleczna.byd.pl 

Fundacja Pro Omnis  
 



Doświadczenie w działalności na otwartym rynku  
 

1. Bez taryfy ulgowej - dla klienta liczy się jakość i cena usługi 

2. Dla klienta nie ma znaczenia czy jesteśmy PES czy PS, NGO 
czy innym podmiotem… jedzenie ma być smaczne 

3. Większe szanse na zlecenia z sektora finansów publicznych, 
ale pod warunkiem, że spełniony jest punkt 1 

4. Zarządzanie zespołem złożonym w min. 50% z osób  
z trudnościami na rynku pracy 

 

 
www.franczyzaspoleczna.byd.pl 

Fundacja Pro Omnis  
 



4 kolejne kroki w rozwoju 
 

1.  Zatrudnienie osób z niepełnosprawnością 
 intelektualną w Bydgoszczy i Toruniu  
 (od X 2019 na przyuczeniu jest 10 uczniów szkoły specjalnej) 

 

2.  Rozwój współpracy z samorządami w zakresie 
 działalności gastronomicznej w placówkach bez
 własnej kuchni  
 (szkoły, przedszkola, żłobki, DPS-y) 

 

 www.franczyzaspoleczna.byd.pl 

Fundacja Pro Omnis  
 



3.  Dywersyfikacja poprzez zróżnicowanie usług – 
 „DRUGA NOGA” 

 Przedszkola 

 Żłobki 

 Punkty opieki dziennej 

 

4.  Rozwój poprzez franczyzę wypracowanego 

 modelu biznesowego dla nowych 
 Przedsiębiorstw Społecznych w branży 
 gastronomicznej 

 

www.franczyzaspoleczna.byd.pl 

Fundacja Pro Omnis  



 

W ramach franczyzy Fundacja gwarantuje  

www.franczyzaspoleczna.byd.pl 

Fundacja Pro Omnis  
 

Model dla 5 osób:  
• 3 osoby wspierane, np. niepełnosprawne i  
• 2 inicjujące - liderzy 



Potencjał Akademicki po 30 latach działalności 
 

 8 Filii Akademickich 
Toruń, Inowrocław, Ełk, Grudziądz, Piła, Malbork, Chojnice, Działdowo 

 2 Wydziały Zagraniczne 
Kijów, Krzemieńczuk 

 10 Ośrodków Regionalnych 
Słupsk, Radom, Zgorzelec, Sieradz, Nowe Miasto Lubawskie, Kraków, Lębork, 
Żuromin, Rypin, Włocławek, Brodnica 

 6 Centrów Języka i Kultury  
Tbilisi, Dyneburg, Aktobe, Żytomierz, Delhi, Lwów – Skole 
 

www.franczyzaspoleczna.byd.pl 

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy  

 



 

Misja 

Uczelnia działa w oparciu o koncepcję  
uniwersytetu przedsiębiorczości,  
w modelu organizacji uczącej się 

www.franczyzaspoleczna.byd.pl 

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy  

 



 

Od 2010 roku - Centrum Usług Społecznych 

 

Naszym zadaniem jest inspirowanie i pobudzanie  
do nowoczesnej edukacji ustawicznej  
oraz upowszechnianie wiedzy na ten temat. 
 

Popularyzujemy nowe teorie kształcenia  
i dobre praktyki stosowane  
w edukacji XXI wieku. 

www.franczyzaspoleczna.byd.pl 

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy  
 

 
 

CENTRUM 
USŁUG  
SPOŁECZNYCH 
 
 



 

Centrum Usług Społecznych 

 

 Żłobek 

 Przedszkole 

 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 

 Dzienny Dom Pobytu 

 Uniwersytet Trzeciego Wieku 

 Placówki Doskonalenia Nauczycieli 

 

www.cus.byd.pl 

 
www.franczyzaspoleczna.byd.pl 

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy  
 

 
 

CENTRUM 
USŁUG  
SPOŁECZNYCH 
 
 



Żłobek 
 

 2014  -  dofinansowanie z MPRiPS  w ramach programu „MALUCH” – powstała      
kameralna placówka dla 16 dzieci 

 2018 -  ze środków  RPO WK-P oddział terapeutyczno-rehabilitacyjny dla 10 dzieci 

 2018  - filia żłobka dla 60 dzieci przy ul. Wojska Polskiego 65a (ogółem 105 dzieci) 

 czerwiec 2019  - filia dla 40 dzieci przy ul. Obrońców Bydgoszczy 1 

 wrzesień 2019 - dwie filie: przy ul. Karpackiej 52 dla 40 dzieci oraz w Kruszynie 
Krajeńskim dla 15 dzieci 

www.franczyzaspoleczna.byd.pl 

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy  
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Przedszkole Akademickie „Uniwersytet Dziecięcy” 
 

 2012 -  dla 72 dzieci studentów i pracowników WSG , projekt  z MPiPS 

 2015 - zwiększono ilość miejsc  do 90 

 2018 – projekt 10.2.1. RPO - zwiększono ilość miejsc do 135 i utworzono  
3 grupy integracyjne dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia 
specjalnego 

 wrzesień 2019  - dwa dodatkowe oddziały dla kolejnych 24 dzieci 
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Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 
 

 powstała w 2015 roku 

 od 2016 roku realizuje zadania w ramach WWR (wczesnego wspomagania 
rozwoju) w ramach dotacji z Urzędu Miasta Bydgoszczy 

 obejmuje regularną opieką ponad 100 dzieci miesięcznie – diagnoza, 
rehabilitacja, terapia: psychologiczna, pedagogiczna i logopedyczną 

 wydaje opinie o potrzebie kształcenia specjalnego 

 prowadzi terapią SI (Integracji Sensorycznej) w specjalistycznych salach  
i pracowniach 
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Sieć Dziennych Domów Pobytu 
 

2017 

 3 Dzienne Domy Pobytu w Bydgoszczy – łącznie 75 osób niesamodzielnych 
oraz 90 opiekunów faktycznych (łącznie utworzono 55 miejsc opieki) 

 3 placówki zamiejscowe dla 92 osób w Ciechocinku, Wierzchosławicach  
i Inowrocławiu 
 

2018 
  1 placówka dla 30 osób w Bydgoszczy  
  3 placówki dla 124 osób (w Gądeczu – gm. Dobrcz, Żninie i Malborku) 
 
2019 
 1 placówka dla 30 osób w Bydgoszczy  oraz 1 placówka dla 30 osób w Paterku 

(Powiat Nakielski) 
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 Przedszkole  
 1 placówka - 159 dzieci 
 Żłobek 
 3 placówki -  225 dzieci 
 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 
 ok. 100 dzieci objętych terapią 
 Placówka Doskonalenia Nauczycieli 
 ok. 300 nauczycieli szkolonych rocznie 
 Uniwersytet Dziecięcy 
 5 filii, 180 dzieci 
 Półkolonie (letnie i zimowe) 
 ok. 300 dzieci rocznie 
 Uniwersytet Trzeciego Wieku 
 55 filii w 4 województwach, 4500 Słuchaczy 
 Dzienne Domy Pobytu   
             10 filii, 200 podopiecznych + 15 objętych opieką domową 

 

 
 

CENTRUM 
USŁUG  
SPOŁECZNYCH 
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Doświadczenie Centrum Usług Społecznych: 

 40 zrealizowanych i realizowanych projektów i grantów o łącznej wartości 

ponad 30 mln zł 

 20 wydawnictw metodycznych 

głównie dla środowiska oświatowego 

 15.000 beneficjentów projektów, kursów i szkoleń 

 90 etatowych pracowników 

 100 współpracowników, trenerów, ekspertów 

 

 
 

CENTRUM 
USŁUG  
SPOŁECZNYCH 
 
 



• Spółka powstała w czerwcu 2018 roku z inicjatywy 4 osób,  
które połączyła pasja i potrzeba działania na rzecz ekonomii 
społecznej (ES) 

 

• 4ES Non Profit to firma doradczo – szkoleniowa w obszarze: 
- ekonomii społecznej 

- aktywizacji społeczno – zawodowej 

- społecznego zaangażowania przedsiębiorstw 
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Misja społeczna 

 

Aktywizacja różnych grup społecznych (seniorów, rodzin,  
osób indywidualnych) do włączenia się w życie społeczne,  
zawodowe i kulturalne 

 

www.4es.com.pl 
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Doświadczenie i wiedza 

Ekonomia społeczna 

 Kilkuletnia praca w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej w obszarze 
tworzenia nowych/ekonomizacji i rozwoju istniejących PES i PS 

 Współpraca z JST, OWES, LGD, PES/PS, przedsiębiorstwami 
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Doświadczenie i wiedza 

Marketing (w szczególności budowa wizerunku i marki produktu) 

 

Doświadczenie zawodowe w zakresie tworzenia i budowy 
wizerunku  marek produktów, które osiągnęły sukces globalny: 
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W ramach Franczyzy 4ES Non Profit gwarantuje: 
 

• Wsparcie w obszarze przedsiębiorczości społecznej w tym m.in. pomoc w 
wykorzystaniu lokalnego potencjału we współpracy z JST, OWES, PES/PS, 
przedsiębiorstwami 

• Wsparcie w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania działalności 
statutowej w tym m.in. granty, sponsorzy 

• Wsparcie w obszarze marketingowym w tym m.in. 
- Pełne wykorzystanie potencjału marki Franczyzy 

- Budowanie relacji biznesowych na otwartym rynku w oparciu o społeczną 
odpowiedzialność biznesu (CSR) 
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Łącząc usługi opiekuńcze  
jako usługi społeczne 

z usługą gastronomiczną  
tworzymy model biznesowy,  

który pozwala na zarabianie pieniędzy  
i realizację misji społecznej.    

www.franczyzaspoleczna.byd.pl 



Innowacyjność jako kryterium wyboru 
franczyzy 

www.franczyzaspoleczna.byd.pl 

W prezentowanym modelu biznesowym 
usługa gastronomiczna zapewnia diety, 
jadłospisy i przepisy dostosowane do 

świadczonych usług opiekuńczych 



O projekcie  
"Model franczyzy usług społecznych - 

opieka ze smakiem" 

  

www.franczyzaspoleczna.byd.pl 



 
 

 Idea Funduszu franczyzowego 

 

 Model oparty na usłudze opiekuńczej  
wspartej usługą gastronomiczną 
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Idea i główne założenia 



Usługa opiekuńcza w 3 formach do wyboru (lub łącznie) 

 Opieka dla dzieci w wieku do 3 lat (żłobki) 

 Opieka przedszkolna dla dzieci w wieku 3-6 lat 

 Opieka dla seniorów w Dziennym Domu Pobytu 

 

Usługa gastronomiczna w 2 formach do wyboru 

 Kuchnia pełna 

  uruchomienie kompletnej działalności gastronomicznej  
 (pełne wyposażenie, zatrudnienie kadry z szefem kuchni) 

 Kuchnia prosta 

 działalność gastronomiczną w mniejszym wymiarze  
 z wykorzystaniem półproduktów dostarczanego przez Franczyzodawcę  
 (bez konieczności pełnego wyposażenia i zatrudniania szefa kuchni) 

www.franczyzaspoleczna.byd.pl 

Założenia modelu 



Powstanie silna sieć franczyzowa  
rozpoznawalna w całej Polsce i krajach 
europejskich, w których rozwija się 
ekonomia społeczna 

www.franczyzaspoleczna.byd.pl 

Wizja 



Tworzymy trwały model biznesowy dla Podmiotów 
Ekonomii Społecznej, który pozwala na zarabianie 
pieniędzy oraz realizację misji społecznej 

www.franczyzaspoleczna.byd.pl 

Misja 



CEL PROJEKTOWY - KRÓTKOOKRESOWY 

 

Utworzenie Funduszu franczyzowego 

opartego na usłudze opiekuńczej uzupełnionej usługą gastronomiczną  
złożonego z 1 franczyzodawcy i 6 franczyzobiorców  
z siedzibami w min. 2 województwach do 30.11.2021 r. 

 

CEL POPROJEKTOWY - DŁUGOOKRESOWY  

 

Dalszy rozwój Funduszu franczyzowego  
i poszerzanie grona franczyzobiorców w skali kraju 

www.franczyzaspoleczna.byd.pl 

Cele 



 

 

 W trakcie - prowadzona w sposób ciągły 
 

 Podmioty ekonomii społecznej 

 działalność społeczna i gospodarcza w obszarze usługi opiekuńczej i gastronomicznej:  

 88.10 Z: Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych;  

 88.91.Z: Opieka dzienna nad dziećmi;  

 88.99.Z:  Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (…) 
 

 32 PES   min. 6 franczyzobiorców 
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Rekrutacja 



 

I etap  - dla PES zainteresowanych modelem franczyzy 

 Doradztwo ekspertów (m.in. usługa opiekuńcza, usługa gastronomiczna, marketing i budowa 
wizerunku, ekonomia społeczna) 

 b) 2-dniowe szkolenie (dla śr. 4 PES) z wizytą studyjną w Pro Omnis i WSG w Bydgoszczy 

 

II etap - dla PES zdecydowanych na wejście do Funduszu franczyzowego 

 Doradztwo ekspertów (usługa opiekuńcza, usługa gastronomiczna, marketing i budowa wizerunku, 
ekonomia społeczna) 

 4-dniowe szkolenie z wizytą studyjną w Pro Omnis i WSG (wyłącznie dla franczyzobiorcy)  

 Pakiet marketingowy dla każdego franczyzobiorcy i wspólna polityka marketingowa marki 

 

III etap - Fundusz franczyzowy 

 Koordynator Funduszu franczyzowego 

 Doradztwo ekspertów (usługa opiekuńcza, usługa gastronomiczna, marketing i budowa wizerunku, 
ekonomia społeczna) 

 Spotkania sieciujące członków Funduszu 

 Szkolenia, kursy i inne formy wsparcia indywidualnie dostosowane do potrzeb członków Funduszu 
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Ścieżka wsparcia 



Rekrutacja  

 w trakcie 
 prowadzona w sposób ciągły do 20.06.2021 r. 
 

Ścieżka wsparcia  

 Etap I: IV kwartał 2019 r. 

 Etap II: II kwartał 2020 r. 
 

Utworzenie Funduszu franczyzowego  

 II kwartał 2020 r. 
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Harmonogram 



Jak zostać franczyzobiorcą 

  

www.franczyzaspoleczna.byd.pl 



 Profil franczyzobiorcy 
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Podmioty Ekonomii Społecznej,  
które mają gotowość do: 

 

 uczestniczenia w projekcie 

 stania się franczyzobiorcą społecznym  

 przystąpienia do sieci franczyzowej  

 brania udziału w proponowanych aktywnościach  (spotkania, seminaria, szkolenia, 
doradztwo specjalistyczne) 

 prowadzenia działalności gospodarczej w formie usługi opiekuńczej uzupełnionej 
usługą gastronomiczną 

 



     ETAPY  
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1.Rekrutacja do projektu  

2.Ścieżka wsparcia dla uczestników projektu 

3.Decyzja o przystąpieniu do franczyzy 

4.Podpisanie umowy franczyzowej 

5.Ścieżka wsparcia dla franczyzobiorcy 
 
 

                     
 



     ETAP 1 - rekrutacja   
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KROK 1 Zapoznaj się z regulaminem projektu 
 
KROK 2 Wypełnij formularz zgłoszeniowy dla PES 
 
KROK 3 Wyślij formularz zgłoszeniowy dla PES 
 
KROK 4 Zgłoś przedstawicieli  PES do udziału w projekcie 



KROK 1   
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Zapoznaj się z regulaminem projektu  
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rekrutacja 
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KROK 2  
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Wypełnij online formularz zgłoszeniowy PES 
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rekrutacja 
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      Co dalej? 

 

      KROK 3  
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          Wyślij online formularz zgłoszeniowy PES 



      Co dalej? 

 

      KROK 4 
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Wypełnij i wyślij mailem formularz zgłoszeniowy osoby fizycznej 
 
biuro@proomnis.org.pl  

mailto:biuro@proomnis.org.pl
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 Przemysław Kamycki   
tel. 509 018 883   

przemek.kamycki@4es.com.pl
   

Elżbieta Reda 
tel. 697 483 985  

ela.reda@4es.com.pl 
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