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Po co Ekonomii Społecznej Franczyza
Dlaczego chcieliśmy to zrobić?





Nasze motywacje

• Rozwój sektora ekonomii społecznej (skala)

• Tworzenie miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnościami i chorujących 
psychicznie

• Dzielenie się pasją do piwa produkowanego przede wszystkim przez Browar 
Spółdzielczy i innych rzemieślników

• Minimalizowanie ryzyka związanego z uruchamianiem i prowadzeniem biznesu 
zaangażowanego społecznie, także w czasie pandemii i całkowitego zamknięcia 
branży gastronomicznej – 30 miesięcy realizacji projektu, w trakcie których przez 
12 miesięcy trwała pandemia!

• Rozwój marki „Pubu Spółdzielczego” przez Sieć Franczyzy Społecznej



Formuła Franczyzy Społecznej



Formuła 
Franczyzy 
Społecznej 

• Pozwoliła powstać czterem Pubom Spółdzielczym 
w Polsce: w Łodzi, Toruniu, Rzeszowie i Rybniku, 
razem z Gdańskiem tworzą sieć pięciu Pubów, z 
potencjałem dalszego rozwoju                          
(Suwałki jako 6 - wiosna 2022) 

• Dała szansę na zatrudnienie 33 osobom 
wykluczonym z rynku pracy, w tym 30 osobom z 
niepełnosprawnościami

• Stała się szansą na efektywną formę kooperacji 
przedsiębiorstw społecznych, polegającą na 
łączeniu się w sieć i korzystaniu ze znanej marki, 
jaką jest marka Pubu (i Browaru) Spółdzielczego. 



Formuła 
Franczyzy 
Społecznej 

• Pozwoliła pokonać bariery związane z 
dostępem do kapitału dzięki:

- dotacjom na utworzenie miejsc pracy z 
ośrodków wsparcia ekonomii społecznej 
(OWES),

- instrumentom zwrotnym dedykowanym 
podmiotom ekonomii społecznej (PES),

- dokapitalizowani funduszu franczyzowego z   
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój (POWER). 



Wykorzystała i udoskonaliła
sprawdzony pomysł oraz
procedury franczyzodawcy i
jego know-how



Czym jest Franczyza Społeczna?



FRANCZYZA KLASYCZNA FRANCZYZA SPOŁECZNA

cel franczyzy generowanie zysku finansowego 

franczyzodawcy poprzez sprzedaż prawa 

do korzystania z marki i modelu 

biznesowego

tworzenie sieci rentownych przedsiębiorstw 

społecznych zatrudniających osoby z 

niepełnosprawnościami i chorujące 

psychicznie na podstawie sprawdzonego 

modelu biznesowego i modelu pracy 

asystenta tych osób 

opłata licencyjna przychód franczyzodawcy: opłata za 

wejście do systemu franczyzy 

brak: franczyzobiorcy nie wnoszą opłaty 

początkowej

opłata franczyzowa (comiesięczna) przychód franczyzodawcy: opłata za 

korzystanie z marki, know-how, modelu 

biznesowego, usług marketingowych 

opłata franczyzowa zasila fundusz 

franczyzowy, nie buduje zysku 

franczyzobiorcy

fundusz franczyzowy brak fundusz budowany z wpłat franczyzobiorców 

i innych funduszy gromadzonych w celu 

wspierania Sieci Franczyzy Społecznej



FRANCZYZA KLASYCZNA FRANCZYZA SPOŁECZNA

zarządzanie franczyzą koncentracja zarządzania po stronie 

franczyzodawcy

• partycypacyjne zarządzanie w ramach Sieci 

Franczyzy Społecznej

wartość dodana zwiększenie sprzedaży pod marką 

franczyzodawcy = zwiększenie jej 

rozpoznawalności

• tworzenie miejsc pracy dla osób z 

niepełnosprawnościami i chorujących 

psychicznie i zwiększenie liczby miejsc pracy dla 

tych osób

• tworzenie miejsc – Pubów Spółdzielczych –

ciekawych przestrzeni, w których są 

organizowane spotkania integracyjne i 

kulturalne;

• testowanie mechanizmu partycypacyjnego 

zarządzania funduszem franczyzowym i 

modelem biznesu z zatrudnieniem wspieranym 

osób z niepełnosprawnościami.



Elementy Modelu Franczyzy Społecznej 
Pubu Spółdzielczego
Spółdzielnia Socjalna DALBA wdrożyła system franczyzy społecznej opartej na replikowalnym
modelu usługi asystenta osoby z niepełnosprawnościami i chorującej psychicznie w lokalu 
gastronomicznym w powstałej Sieci Franczyzy Społecznej Pubów Spółdzielczych złożonej z pięciu 
PES: jeden franczyzodawca (Spółdzielnia Socjalna DALBA) i czterech franczyzobiorców: Pub 
Spółdzielczy Łódź, Toruń, Rzeszów i Rybnik.



80% osób zatrudnionych w Pubach
to osoby z niepełnosprawnościami. 

Pracują na umowy o pracę.



Wszystkie osoby zatrudnione w 
Pubach (i Browarze) uczestniczą w 

Program  „Pojąć Głębię”.
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To innowacyjny program 
wspierania osób z 

niepełnosprawnościami.
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Puby Spółdzielcze to multitapy, co oznacza 
minimum 20 kranów,

w tym 8 z piwem z Browaru Spółdzielczego.



OCHRONA ZNAKU 

Dopełnienie formalności związanych 
z ochroną znaku daje franczyzodawcy wyłączne 
prawo do decydowania 
o udzieleniu prawa do jego wykorzystywania.

Chroni też interesy jego i franczyzobiorców, 
zapobiegając posługiwaniu się znakiem lub/i 
tagline'em przez podmioty nieuprawnione.



MARKA
System Identyfikacji Wizualnej opisany w dwóch dokumentach
Księdze Znaku i Księdze Standardów wyposażenia lokalu stanowi
istotny element systemu franczyzy społecznej i zapewnia spójność
poszczególnych lokali, a co za tym idzie ‒ spójność doświadczenia
marki.



Fundusz
Franczyzowy
Jest możliwy partycypacyjny sposób tworzenia                        
i zarządzania funduszem franczyzowym, który 
wdrożyliśmy i dokapitalizowaliśmy środkami 
dotacji w wysokości 300.000 zł.



SKALA
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