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WSTĘP
—

Jeżeli chcesz wrócić na rynek pracy po urlopie macierzyńskim, 
znudziła Ci się korporacja, chcesz otworzyć kolejną działalność 
lub po prostu wierzysz, że wspieranie rodziców w dbaniu o rozwój 
ich dzieci ma duży sens – to ten podręcznik jest dla Ciebie.

Opisujemy w nim, co jest istotą franczyzy, jak wygląda rynek zajęć 
pozalekcyjnych w Polsce, a co najważniejsze – podpowiadamy, jak 
skutecznie wybrać partnera biznesowego, który pomoże nam za-
rabiać sensowne pieniądze na prowadzeniu wartościowych zajęć 
dla dzieci.

Staraliśmy się, by na każdej stronie e-booka zawarte były treści 
dostosowane specjalnie do branży edukacyjnej i segmentu zajęć 
pozalekcyjnych.

W podręczniku nie znajdziesz informacji o zakładaniu działalności 
gospodarczej, źródłach kapitału na rozpoczęcie biznesu czy nawet 
o konkretnych zapisach, które powinny się znaleźć w umowie fran-
czyzowej. To wszystko można bowiem z łatwością znaleźć w wielu 
innych miejscach w sieci – i do tego zachęcamy. 

My chcemy dać Ci wiedzę na temat tego, co się liczy w tym kon-
kretnym biznesie. 

PO PRZECZYTANIU TEGO PODRĘCZNIKA POWINIENEŚ WIE-
DZIEĆ:

    czym charakteryzuje się franczyza, jakie ma wady i zalety,
    jak wygląda rynek zajęć pozalekcyjnych w Polsce,
    co jest najważniejsze w prowadzeniu oddziału w tej branży,
    jak skutecznie wybrać system zajęć pozalekcyjnych dla siebie.

Dlaczego ośmielamy się o tym pisać? Działamy w branży zajęć 
pozalekcyjnych od 2009 roku. Od trzech lat rozwijamy program 
Edukido, ale – co być może dla Ciebie ważniejsze – od wielu lat 
uczestniczymy w trzech systemach zajęć pozalekcyjnych dla dzieci 
jako licencjobiorcy. Wydaje nam się, że niewiele jest takich rzeczy 
w tej branży, które pozostają jeszcze przed nami ukryte. 

I tą wiedzą chcemy się podzielić.
Autorzy:

Jan Staniewicz
Piotr Szczepkowski

Ten podręcznik 
jest dla tych, 
którzy szukają 
sprawdzonego 
pomysłu 
biznesowego 
w branży 
prowadzenia zajęć 
pozalekcyjnych. 
Po prostu. 
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Franczyza jako 
forma współpracy 
gospodarczej 
istnieje w praktyce 
od ponad stu lat, 
jednak ciągle 
brakuje wspólnej 
europejskiej 
definicji tego 
pojęcia. Zasady 
funkcjonowania 
sieci 
franczyzowych 
najczęściej 
formułowane są na 
podstawie praktyki 
współpracy 
pomiędzy 
przedsiębiorcami. 

Dwie definicje sformułowane przez badaczy tego zja-
wiska, które najlepiej oddają ideę franczyzy, brzmią 
następująco: 

 „Franchising oznacza […] cały zakres stosunków eko-
nomicznych, w ramach których właściciel produktu, 
procesu lub nazwy zezwala innej firmie (osobie) na pro-
wadzenie określonej działalności w zamian za pewną 
opłatę” (A. Tokaj-Krzewska);

 „Najpełniejszym typem transakcji franchisingowej jest 
nie tyle zezwolenie, koncesja na użytkowanie znaku fir-
mowego i identyfikowanie dóbr z tym znakiem, ile przy-
gotowanie do opieki nad małą firmą, której właściciel 
nie ma żadnego doświadczenia w prowadzeniu bizne-
su. Powstaje wówczas firma odbitka, kopia powielająca 
pewne elementy macierzystej firmy” (E. Banachowicz).

W ujęciu praktycznym franczyza to po prostu model 
biznesowy: specyficzna partnerska forma kompleksowej 
współpracy przedsiębiorstw, które pozostają niezależne 
od siebie pod względem prawnym i finansowym. 

Franczyzodawca rozwija swoją sieć, zyskując jedno-
cześnie zaangażowanego menadżera – a w dodatku roz-
wój ten następuje przy pomocy Twojego kapitału. Ty zaś 
minimalizujesz ryzyko, korzystając ze sprawdzonego 
pomysłu i modelu biznesowego. Teoretycznie obie stro-
ny zarabiają mniej, niż gdyby rozwijały się niezależnie, 
ale zyskują nieosiągalne gdzie indziej benefity.

Bądź czujny: nie wierz, gdy franczyzodawca napisze, 
że chce się podzielić prawie za darmo wspaniałym po-
mysłem na biznes i w ten sposób pragnie naprawiać 
świat, jednocześnie dbając o Twój portfel. Taki przed-

Franczyza jako 
forma współpracy 
gospodarczej 
istnieje w praktyce 
od ponad stu lat, 
jednak ciągle 
brakuje wspólnej 
europejskiej 

FRANCZYZA
CO TO WŁAŚCIWIE JEST?
—ISTOTA FRANCZYZY
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siębiorca najprawdopodobniej liczy na szybkie zdoby-
cie niedoświadczonych licencjobiorców, a jego produkt 
może nie prezentować deklarowanej wartości. Prawdą 
natomiast jest to, że franczyzodawca chce się rozwijać 
i zarabiać pieniądze, a jednocześnie oferuje Ci prosty 
układ: mocny pomysł biznesowy (jeżeli rzeczywiście 
taki jest), dobrej jakości stały outsourcing kluczowych 
usług (jak wyżej) i minimalizację ryzyka w zamian za 
podzielenie się zyskiem. 

Jak wykazują badania, w prywatnym biznesie po pierwszym roku 
kontynuuje działalność zaledwie 62% indywidualnych firm, podczas 
gdy w przypadku firm franczyzowych jest to aż 97%. Po dziesięciu 
latach tylko 18% indywidualnych firm pozostaje na rynku, natomiast 
działa nadal aż 72% franczyzobiorców.
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Franczyzodawca powinien dysponować co najmniej jed-
ną z poniższych rzeczy, by warto było rozważać wejście 
z nim we współpracę:

  ZNANA MARKA
może już na starcie dać nam dużą przewagę nad 
konkurencją;

  WYJĄTKOWY PRODUKT 
coś, czego nie można łatwo skopiować lub jest samo 
w sobie unikatowe;

  UNIKALNE KNOW-HOW 
(model biznesowy, wiedza, systemy teleinformatyczne, 
patenty, koncesje i inne) – coś, czego nie można 
wypracować ani szybko, ani tanio;

  DOSKONAŁA LOKALIZACJA
absolutna podstawa w handlu tradycyjnym czy np. 
usługach finansowych;

  WYRAŹNA OPERACYJNA PRZEWAGA 
KONKURENCYJNA 
(dostawcy, logistyka itp.) – najczęściej pochodzą z dużego 
doświadczenia lub wypracowanych relacji biznesowych 
franczyzodawcy;

—CO WARTO KUPIĆ OD FRANCZYZODAWCY?
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  MIX POWYŻSZYCH
czyli dobrze skomponowany model biznesowy, 
konsekwentnie rozwijany pomysł, który odpowiada na 
potrzeby rynku.

Pamiętaj, że sam pomysł nie jest żadną przewagą! Do-
piero jego wdrożenie i udowodnienie skuteczności po-
wodują, że warto zapłacić za licencję.
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Poniżej przedstawiamy kluczowe elementy współpracy 
franczyzowej, które stanowią jej istotę.

UMOWA FRANCZYZOWA 
zawiera przede wszystkim takie elementy jak: przedmiot 
umowy, zakres obowiązków franczyzodawcy i franczy-
zobiorcy, wynagrodzenie przysługujące franczyzodawcy, 
sposób kontrolowania franczyzobiorcy przez franczy-
zodawcę, czas trwania umowy.

PAKIET FRANCZYZOWY
zawiera najczęściej zgodę na wykorzystywanie patentów, 
korzystanie z praw autorskich i znaków towarowych, 
know-how (koncepcje, techniki, formularze, systemy 
teleinformatyczne, narzędzia sprzedażowe, materiały 
marketingowe, sposób organizacji sieci i jednostki fran-
czyzowej itp.) oraz inne elementy charakterystyczne dla 
danej branży i informacje o szkoleniach.

MARKA 
franczyzodawca jest właścicielem lub dysponentem zna-
ku towarowego oraz innych oznaczeń (logo, symbole 
itp.) i zezwala franczyzobiorcy na ich wykorzystywanie. 

KNOW-HOW 
stanowi unikatową wiedzę o zdobywaniu i poszerzaniu 
rynków, skutecznym konkurowaniu w danej branży lub 
segmencie oraz praktycznym rozwiązywaniu problemów 
biznesowych. W ramach know-how – opisanego najczę-
ściej w tzw. podręczniku operacyjnym – franczyzobiorca 
otrzymuje w szczególności: oryginalną ofertę rynkową 

WŁAŚCIWIE JEST?
—KIEDY MOŻEMY MÓWIĆ O FRANCZYZIE?
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(produkt, usługę), opisy procesów, schematy działania, 
metody handlowe oraz praktyczne techniki i procedury 
dotyczące wszystkich aspektów działalności jednostki 
franczyzowej. 

ŚCISŁA I STAŁA WSPÓŁPRACA
istotą franczyzy nie jest jednorazowe przekazanie wie-
dzy, ale jej transfer w sposób ciągły i wyczerpujący.

SZKOLENIA
dzielą się najczęściej na: produktowe, marketingowe, 
sprzedażowe i menadżerskie (operacyjne zarządzanie 
jednostką franczyzową).

OPŁATA FRANCZYZOWA 
najczęstszy cel biznesowy organizatora. Świadczenia 
finansowe dla franczyzodawcy dzielą się generalnie na 
opłatę wstępną i bieżące opłaty miesięczne, a czasem 
również fundusze celowe, np. fundusz marketingowy. 

SYSTEM KONTROLI ZE STRONY FRANCZY-
ZODAWCY
sposób nadzorowania realizacji postanowień umowy, 
wymogów oraz standardów opisanych w podręczniku 
operacyjnym.

Istnieją dwa (poza opłatą franczyzową) elementy, które powinny 
zaistnieć, by współpracę uznać za prawdziwą franczyzę: sprawdzony 
pomysł biznesowy oraz ogólnie pojęte know-how przekazywane 
w sposób ciągły, a nie jednorazowy!



Jak wybrać franczyzę edukacyjną

str. 10

—CO JEST NAJWAŻNIEJSZE 
DLA FRANCZYZOBIORCÓW 
SYSTEMÓW ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH?

Edukido Polska przeprowadziło w 2018 roku badania 
wśród obecnych franczyzobiorców różnych zajęć poza-
lekcyjnych w Polsce (N = 60). Ciekawych wyników do-
starczył punkt dotyczący tego, które elementy systemu 
franczyzowego są dla ankietowanych najistotniejsze. 
Brzmiał on: „Spośród wymienionych elementów systemu 
franczyzowego wybierz 5 dla ciebie najważniejszych”.
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Z punktu widzenia niniejszego e-booka najważniejszy 
jest podział ze względu na przedmiot działalności.

  HANDLOWA

franczyzobiorca sprzedaje produkty dostarczone przez 
franczyzodawcę. Format ten najczęściej wykorzystywa-
ny jest w handlu artykułami spożywczymi, odzieżą czy 
artykułami gospodarstwa domowego.

  USŁUGOWA
w tym wypadku przedmiotem umowy jest procedura 
świadczenia usług, którą zobowiązuje się stosować fran-
czyzobiorca. Wykonywane usługi są oznakowane marką 
franczyzodawcy.

  PRODUKCYJNA
zwana także przemysłową lub technologiczną, w której 
franczyzodawca dostarcza franczyzobiorcy pełne know-
-how dotyczące procesów i technologii wytwarzania 
swoich produktów. 

  MIESZANA
rodzaj współpracy zawierający elementy co najmniej 
dwóch podstawowych typów franczyzy.

  PRODUCT DISTRIBUTION
jest to jeden z dwóch podstawowych typów franczy-
zy wyodrębnionych na rynku Stanów Zjednoczonych. 

Franczyzę 
można podzielić 
ze względu na 
kilka kryteriów, 
m.in.: przedmiot 
działalności, 
formę organizacji 
systemu, zasięg 
obowiązywania 
umowy, formę 
działalności 
gospodarczej, 
zasięg działania, 
strategię 
działalności, 
strategię ekspansji 
gospodarczej 
czy strukturę 
podporządkowania 
stron umowy.

—RODZAJE FRANCZYZY
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Franczyzobiorca sprzedaje produkty dostarczone przez 
franczyzodawcę z wykorzystaniem oznaczeń handlo-
wych właściciela systemu (marki). 

  BUSINESS FORMAT
drugi podstawowy rodzaj franczyzy występujący w Sta-
nach Zjednoczonych. Jest to „franczyza znaku towaro-
wego”. Polega ona na dostarczaniu licencji marki i know-
-how – franczyzobiorca oferuje produkty lub usługi po-
chodzące od różnych dostawców, ale w ustalony sposób 
i w wystandaryzowanych punktach sprzedaży.
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—WADY FRANCZYZY

Ale jakie są największe wady kupna licencji na biznes, 
również w segmencie zajęć pozalekcyjnych?

   Konieczność podporządkowania organizatorowi sys-
temu w kluczowych aspektach funkcjonowania przed-
siębiorstwa i brak pełnej samodzielności.

   Ryzyko niepowodzenia biznesu i utraty zainwesto-
wanego kapitału.

   Konieczność wnoszenia opłaty franczyzowej naj-
częściej przez cały okres trwania umowy. 

   Odrębność prawna i organizacyjna podmiotów – np. 
z punktu widzenia urzędu skarbowego franczyzobiorca 
prowadzi niezależne przedsiębiorstwo i ma takie same 
obowiązki jak każdy inny przedsiębiorca.

   Niebezpieczeństwo popełnienia przez franczyzodaw-
cę błędów w zarządzaniu marką – obrania złej strategii 
rozwoju czy np. utraty reputacji marki, niezależnych od 
franczyzobiorcy.

   Ryzyko nieprzedłużenia umowy przez franczyzo-
dawcę – franczyzobiorca niejako rozwija markę fran-
czyzodawcy, a umowa może nie być przedłużana au-
tomatycznie.

Przedstawiliśmy 
już największe 
zalety franczyzy 
– do których 
w pierwszej 
kolejności należą 
korzystanie ze 
sprawdzonego 
pomysłu 
biznesowego 
(marki, produktu) 
i zminimalizowanie 
ryzyka 
niepowodzenia.
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Warto pamiętać, 
że pomimo całej 

franczyzowej terminologii 
w tym modelu współpracy 

panują zwykłe reguły 
ekonomiczne: 

ryzyko zawsze istnieje, 
a koszty muszą być niższe 

niż przychody.
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Przed częścią praktyczną – kilka ciekawostek o fran-
czyzie.

  PIERWSZA FRANCZYZA: Stany Zjednoczone uznaje 
się powszechnie za kolebkę systemów franczyzowych 
we współczesnym rozumieniu. Pionierem takich roz-
wiązań jest istniejąca do dzisiaj firma Singer, producent 
maszyn do szycia. W 1855 roku Isaac Singer wdrożył 
koncepcję sprzedaży swoich produktów poprzez sieć 
niezależnych dystrybutorów, którzy w zamian za opłaty 
zyskiwali prawo do wyłącznej dystrybucji produktów tej 
marki na określonym obszarze.

  NAJBARDZIEJ ZNANA FRANCZYZA: McDonald’s. 
Już w 1953 roku bracia McDonaldowie umożliwili pro-
wadzenie restauracji pod ich szyldem w ramach fran-
czyzy, ale prawdziwe przyspieszenie rozwoju nastąpi-
ło w momencie, gdy do sieci dołączył Ray Kroc. Ten 
pierwszy subfranczyzobiorca sieci ostatecznie dokonał 
wrogiego przejęcia całej marki. O początkach fast foodu 
ciekawie opowiada film McImperium. Warto przy okazji 
wspomnieć, że w Stanach Zjednoczonych McDonald’s 
zarabia głównie na… nieruchomościach (powierzch-
niach, na których stoją restauracje). Jest największym 
prywatnym właścicielem nieruchomości na świecie. 

  NAJWIĘKSZA FRANCZYZA: 7-Eleven. Wywodząca 
się z USA sieć sklepów typu convenience posiada ponad 
56 000 punktów.

Jeżeli udało Ci się 
przedrzeć przez 
te kilka stron 
teorii i czytasz te 
słowa – to chyba 
naprawdę zależy 
Ci na znalezieniu 
dobrego pomysłu 
na biznes!

—8 RZECZY, KTÓRYCH PRAWDOPODOBNIE 
NIE WIESZ O FRANCZYZIE
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Jak wybrać franczyzę edukacyjną

  W Polsce działa ponad 1100 systemów franczyzo-
wych.

  Pierwszą polską siecią rozwijającą się poprzez fran-
czyzę był Mr Hamburger, który rozpoczął ekspansję 
w 1991 roku.

  Około 95% aut na świecie jest sprzedawanych w mo-
delu franczyzy.

  Wiele międzynarodowych konceptów franczyzowych 
nie sprawdziło się na rynku polskim. W ostatnim czasie 
nasz kraj opuściły np. marki Dunkin’ Donuts czy Marks 
& Spencer.

  Franczyza to nie ajencja! Jedna z najpopularniejszych 
sieci sklepów typu convenience w Polsce promuje się 
jako franczyza, a w rzeczywistości jest ajencją (licen-
cjobiorcy nie są właścicielami towaru w sklepie, tylko 
menadżerami, w praktyce wynajętymi do zarządzania 
punktem).
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SEGMENT
ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH W POLSCE
—PŁATNIK, UŻYTKOWNIK I DECYDENT

Istotnym rozróżnieniem dotyczącym osób, które będą 
zainteresowane Twoimi zajęciami, jest poniższy podział: 

  decydent: mama, tata (rzadziej),

  kupujący: rodzic,

  płatnik: rodzic, dziadek, babcia, wujek, ciocia, 
a czasem właściciel prywatnej placówki oświatowej,

  użytkownik: dziecko, rodzic.

Z powyższego podziału wynika, że komunikaty rekla-
mowe będą kierowane głównie (choć nie jest to zasada 
bezwzględna) do mam dzieci w określonym wieku, na-
tomiast użytkownikiem marki będą i dziecko, i rodzic 
(czasem ktoś jeszcze). Często się zdarza, że zajęcia pro-
wadzone są w placówkach oświatowych i przez cały rok 
szkolny nie mamy kontaktu z rodzicem, co więcej – nie 
widział on nigdy żadnych naszych zajęć. Ciężko wtedy 
mówić o tym, że jest on aktywnym użytkownikiem naszej 
marki. Jednak na pewno to on ostatecznie płaci za zaję-
cia. Decydentem natomiast może być w tym przypadku 
dyrektor placówki. Pamiętaj o tych różnicach, gdy bę-
dziesz planować działania sprzedażowo-marketingowe.

Przed wyborem 
programu warto 
zastanowić się, 
kto, gdzie, za ile 
i na jakie zajęcia 
pozalekcyjne 
chodzi w naszym 
kraju.
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Wiodącą firmą zajmującą się doradztwem i rozwojem ryn-
ku franczyzy w Polsce jest Profit System. Z jej dorocznego 
Raportu o franczyzie w Polsce 2017 wynika, że na koniec 
2016 roku na polskim rynku działało 1171 sieci franczy-
zowych, w tym 87 w branży edukacyjnej. Z raportu można 
wywnioskować, że nasz kraj wchodzi w fazę dojrzałości, 
jeżeli chodzi o rynek franczyzy. W ostatnim czasie można 
zaobserwować wyraźne ustabilizowanie dynamiki rynku, 
którą specjaliści szacują na 3–6,5% przez kolejne 3–4 
lata. Następuje profesjonalizacja systemów franczyzo-
wych – franczyzobiorcy wymagają od franczyzodawców 
konceptów sprawdzonych w wielu różnych sytuacjach 
rynkowych, natomiast organizatorzy systemów mają coraz 
lepsze i skuteczniejsze narzędzia wpływające na jakość
pakietów franczyzowych. Nie ma już właściwie na rynku 
miejsca na pomysły nieprzygotowane pod względem mar-
ketingowym, sprzedażowym czy organizacyjnym. Jakość 
ofert jest bardzo szybko weryfikowana przez franczyzo-
biorców, a nawet przez potencjalnych franczyzobiorców, 
którzy dysponują coraz lepszym aparatem adekwatnej 
oceny i porównania propozycji biznesowych od dawców 
licencji. O stabilności i wstępnej dojrzałości rynku świad-
czy również to, że coraz większa liczba polskich organiza-
torów sieci franczyzowych wychodzi z ofertą poza granice 
naszego kraju.

Konkretnych danych dotyczących zajęć pozalekcyjnych 
dostarcza komunikat CBOS na temat edukacji dzieci 
w roku szkolnym 2018/2019. Dowiemy się z niego, iż 
„dwie trzecie (67%) rodziców twierdziło, że przynaj-
mniej jedno z ich dzieci uczęszcza lub będzie uczęszczać 
w tym roku na takie zajęcia. Zdecydowana większość 
rodziców, którzy postanowili opłacać dzieciom dodatkowe 

—BADANIA RYNKU
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zajęcia edukacyjne lub ogólnorozwojowe, zamierza posłać 
na nie wszystkie swoje dzieci (81% tej grupy, co stanowi 
54% ogółu badanych mających dzieci w wieku szkolnym)”. 
Warto zauważyć dynamicznie zwiększający się odsetek 
rodziców, którzy zamierzają posłać swoje dzieci na płat-
ne zajęcia pozalekcyjne – w roku szkolnym 2014/2015 
wynosił on 52%.

Wspomniany komunikat CBOS dostarcza ciekawych in-
formacji także we fragmencie o wykształceniu rodziców 
posyłających dzieci na zajęcia pozalekcyjne. „Największą 
szansę na takie zajęcia mają niezmiennie te dzieci, których 
rodzice legitymują się wyższym wykształceniem – w roku 
szkolnym 2018/2019 dodatkowe zajęcia finansuje swoim 
dzieciom aż 91% z nich i tylko 55% rodziców niemających 
wyższego wykształcenia”. Informacje te mogą okazać się 
przydatne przy projektowaniu kampanii reklamowych.

Warto również zwrócić uwagę na fakt, że częściej na za-
jęcia pozalekcyjne uczęszczają dzieci w mieście – odsetek 
waha się od ok. 60% na wsi do ponad 90% w miastach 
powyżej 500 000 mieszkańców (CBOS). Na dane te moż-
na spojrzeć dwojako. Z jednej strony widać, że więcej 
chętnych na Twoje zajęcia będzie w średnich i dużych 
miastach. Jednak będzie tam też dużo większa konku-
rencja. Wsie i małe miasta są pozornie mniej atrakcyjne, 
ale nie ma w nich tak ostrej walki o klienta, a rodziców 
i dzieci dużo łatwiej zaskoczyć ciekawym programem niż 
klientów w dużych miastach, którzy „widzieli już wszyst-
ko”. Z punktu widzenia analizy potencjalnego obszaru, 
na który chcemy wykupić licencję, niedużą penetrację 
rynkową w segmencie zajęć pozalekcyjnych na wsiach 
i w małych miastach należy traktować jako szansę.

Jeżeli chodzi o poziom miesięcznych wydatków na zajęcia 
pozalekcyjne na jedno dziecko, to obecnie „wynoszą one 
309 zł (spadek o 32% w stosunku do poprzedniego roku). 
Zmniejszyła się także mediana miesięcznego budżetu 
przeznaczonego na dodatkowe zajęcia jednego dziecka 
(z 241 zł na początku roku szkolnego 2017/2018 do 
205 zł obecnie)” (CBOS).
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Dane rynkowe 
oraz nasze doświadczenie 

pokazują, że 
rodzice w pierwszej kolejności 

wybierają naukę języka obcego, 
następnie zajęcia sportowe, 

a w trzeciej kolejności – 
pozostałe aktywności.
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—RODZAJE ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH 
NA RYNKU POLSKIM

Z kronikarskiego obowiązku odnotujemy, że największą 
siecią w 2019 roku jest Early Stage (zajęcia z języka an-
gielskiego) – z 350 oddziałami franczyzowymi na terenie 
kraju. Nie będziemy jednak w tym miejscu wymieniać 
wszystkich marek obecnych na rynku franczyzy w seg-
mencie zajęć pozalekcyjnych w Polsce. Polecamy od-
wiedzić istniejące w sieci katalogi, z których najbardziej 
aktualny i kompletny wydaje się:

SPRAWDŹ
https://franchising.pl/katalog/8/edukacja/

Poniższa tabela 
pokazuje możliwie 
kompletny 
obraz oferty 
dla konsumenta 
w segmencie zajęć 
pozalekcyjnych 
w Polsce. 
Oczywiście co 
chwilę pojawiają 
się na rynku 
nowe pomysły 
i innowacyjne 
propozycje, jednak 
te wymienione 
poniżej 
odpowiadają 
według naszej 
obserwacji za 
95% rynku. Warto 
zwrócić uwagę 
na fakt, że nie 
każdy koncept 
jest oferowany 
w ramach 
franczyzy.
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Rodzaj zajęć Zalety Wady

Język angielski
Najpopularniejszy, istnieje co najmniej 
kilka konceptów franczyzowych; niska 
kwota wejścia do sieci

Największa konkurencja, trudno się wy-
różnić i przebić z ofertą rynkową, niższe 
marże niż w przypadku bardziej innowa-
cyjnych konceptów; rodzic często decy-
duje się na szkołę językową w placówce 
oświatowej, do której uczęszcza jego 
dziecko

Inne języki
Coraz popularniejsze (szczególnie fran-
cuski i hiszpański), stosunkowo proste do 
zareklamowania, łatwo wystartować 

Mniejszy popyt w porównaniu z językiem 
angielskim; trudniej o lektora, łatwe do 
skopiowania (dotyczy ogólnie nauki ję-
zyków)

Piłka nożna

Bardzo popularna, wbrew pozorom trud-
no znaleźć szkółkę czy klub oferujące 
wysoki poziom szkolenia i organizacji 
(szansa na wyróżnienie się ofertą)

Konieczność kosztownego wynajmu bo-
iska (hali piłkarskiej), bardzo duża kon-
kurencja, o zapisie na zajęcia najczęściej 
decyduje marka klubu (a tę buduje się 
latami) lub bliskość obiektu względem 
miejsca zamieszkania (a o puste miejsca 
na mapie organizatorów zajęć naprawdę 
trudno); duża fluktuacja kadry trenerskiej

Nauka pływania

Bardzo popularna, jest to sport poleca-
ny właściwie wszystkim – bez względu 
na stan zdrowia i predyspozycje; zajęcia 
indywidualne są szansą na zwiększenie 
marży

Brak możliwości posiadania własnego 
miejsca do treningów (pływalnia), ko-
nieczność korzystania z ograniczonej 
podaży takich miejsc na rynku; duża ry-
walizacja cenowa wśród organizatorów, 
zajęcia łatwe do skopiowania 

Inne popularne zajęcia sportowe (ogól-
norozwojowe, sztuki walki, siatkówka, 
koszykówka, gimnastyka itp.)

Duża popularność, stosunkowo niskie 
koszty działalności

Konieczność wynajęcia sali (hali) spor-
towej; mała zyskowność biznesu, gdy 
nie prowadzimy części zajęć sami; duże 
ryzyko odejścia instruktora (do innego 
organizatora lub „na swoje”)

Robotyka
Zajęcia postrzegane jako innowacyjne; 
sprzyjające otoczenie zewnętrzne (nacisk 
na naukę przedmiotów ścisłych)

Coraz większa konkurencja, trudno wy-
różnić się na rynku w przypadku braku 
własnych programów (a te są wyjątkowo 
kosztochłonne); krótki „cykl życia” klienta 
(po 6–12 miesiącach zostają tylko ci na-
prawdę zainteresowani)

Zajęcia z klockami Lego®

Innowacyjne zajęcia, duża rozpiętość 
wiekowa (różne rodzaje klocków, dla 
dzieci od 2 do kilkunastu lat), w przy-
padku własnych programów – trudne do 
skopiowania

Trudniejsze w komunikacji (klienci wy-
magają wyedukowania na temat tego, co 
właściwie im oferujemy); ryzyko zwięk-
szonej fluktuacji kadry: brak zrozumienia 
waloru edukacyjnego przez rodziców (na 
rzecz wyłącznie rozrywkowego)

Kursy stricte edukacyjne (matematyka, 
szybkie czytanie, ortografia, arytmetyka 
mentalna, warsztaty chemiczno-fizyczne, 
programowanie)

Proste do wdrożenia, niskie koszty inwe-
stycji, rodzice co do zasady dłużej korzy-
stają ze sprawdzonych przez siebie zajęć 
edukacyjnych niż rozrywkowych

Łatwe do skopiowania; ryzyko zwiększo-
nej fluktuacji kadry; dość duża konkuren-
cja; problem z przekonaniem do zajęć, 
które „przecież są już w szkole”

Korepetycje i kursy przygotowawcze
Długi „cykl życia” klienta w przypadku 
dostarczenia obiecanej jakości i udowod-
nienia wartości

Duża konkurencja; trudno o satysfakcjo-
nujące zyski w przypadku nieprowadzenia 
zajęć samemu

Tabela 1. Rodzaje zajęć pozalekcyjnych obecnych na rynku polskim, ich główne zalety i wady
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Zajęcia muzyczne i plastyczne

Możliwość ponadstandardowego  zysku 
w przypadku oferowania zajęć wysokiej 
jakości; wbrew pozorom ciągle istnieje 
luka w dobrej jakościowo ofercie rynko-
wej, rodzice chętnie polecają sobie na-
uczycieli np. konkretnego instrumentu 

Mniejsza liczba potencjalnych klientów 
(ze względu na naturalne predyspozycje); 
wymagana duża konsekwencja i samo-
dyscyplina u uczestników; niska jakość 
oferty zostanie szybko negatywnie zwe-
ryfikowana przez konsumentów; ryzyko 
odejścia nauczyciela „na swoje”

Szachy

Postrzegane jako mocno rozwijające 
intelekt; niska bariera wejścia, bardzo 
duża znajomość pojęcia „szachy” wśród 
rodziców (brak konieczności edukowania 
rodziców)

Praktycznie nieopłacalne, gdy nie pro-
wadzi się zajęć samemu; łatwe do sko-
piowania; mogą być postrzegane jako 
„staroświeckie”

Teatr, balet Wysoko cenione przez rodziców; szansa 
na długi „cykl życia” klienta

Stosunkowo wysokie koszty miesięczne 
dla rodziców; konieczność posiadania 
mocno wyspecjalizowanej kadry; duży 
procent rezygnacji w krótkim okresie po 
rozpoczęciu kursu

Gotowanie Postrzegane jako wartościowe i modne 
(„dla ludzi na pewnym poziomie”)

Drogie, mały popyt (obecnie tylko w naj-
większych miastach); rodzice chętniej ko-
rzystają z jednorazowych zajęć kosztem 
długoterminowych umów

Jazda konna
Wysokie marże; pasjonaci korzystają 
z usług przez wiele lat; sport postrzegany 
jako snobistyczny

Drogie, ograniczona dostępność miejsc 
do treningów; najczęściej konieczność 
dobrej znajomości branży i osobistego 
prowadzenia zajęć

Wspinaczka

Sport postrzegany jako mocno rozwijają-
cy (fizycznie i mentalnie); wprowadzenie 
wspinaczki sportowej jako dyscypliny 
olimpijskiej to szansa na mocny wzrost 
finansowania (z różnych źródeł) całej 
branży

Konieczność wynajęcia specjalistycznego 
obiektu; postrzegana jako sport dla pa-
sjonatów (jeżeli chodzi i o prowadzących, 
i o uczestników)

Całkiem niszowe: język chiński, joga, 
samoświadomość itp. 

Brak konkurencji; innowacyjna oferta; 
szansa na realizację wyższej marży

Nisza – mała liczba potencjalnych klien-
tów; długi czas na osiągnięcie zwrotu 
z inwestycji; konieczność edukowania 
klientów, że taka oferta w ogóle istnieje; 
najczęściej tylko w dużych miastach

Jak podaje wspomniany raport firmy Profit System, na start w branży 
edukacyjnej potrzebna była kwota średnio 45 000 złotych.
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Badania własne Edukido Polska dały odpowiedź na py-
tanie, którym rodzajem zajęć byłby najbardziej zainte-
resowany aktualny franczyzobiorca dowolnego systemu 
zajęć pozalekcyjnych, gdyby miał wejść w nowy system, 
będący uzupełnieniem jego obecnego biznesu.

—JAKIEGO RODZAJU NOWEJ OFERTY 
OCZEKUJĄ OBECNI FRANCZYZOBIORCY?

Wykres 2. Rodzaje zajęć, które najchętniej dołączyliby do swej oferty obecni franczyzobiorcy dowolnego systemu zajęć pozalek-
cyjnych
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Informacji 
o systemach franczyzowych 

w segmencie zajęć pozalekcyjnych 
można szukać na stronach 

internetowych: 
franchising.pl, 

franczyzawpolsce.pl, 
dobrepomyslynabiznes.pl, 

rynekfranczyzy.pl. 
Warto odwiedzić także 

imprezy targowe: 
franczyza.pl 

oraz 
franczyzaexpo.pl.
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JAK WYBRAĆ
ODPOWIEDNI PROGRAM FRANCZYZOWY?
—

Poniżej znajdziesz listę pytań, na które odpowiedzi da-
dzą Ci dość konkretny obraz tego, czy jesteś dobrym 
kandydatem do podjęcia tego rodzaju współpracy. Im 
więcej odpowiedzi na „tak”, tym lepiej.

Czy lubię pracę z dziećmi?

Czy mam doświadczenie menadżerskie?

Czy jestem dobrym organizatorem?

Czy dobrze czuję się w nienormowanym czasie pracy?

Czy umiem (a najlepiej: lubię) sprzedawać?

Czy lubię pracować z ludźmi?

Czy jestem gotów podporządkować się sztywnym wy-
tycznym partnera biznesowego?

Czy rozumiem, że nigdy nie będę właścicielem marki, 
którą będę promował?

Czy rozumiem, czego powinienem oczekiwać od fran-
czyzodawcy?

Czy mam swoją wewnętrzną zgodę na podjęcie ryzyka 
własnej działalności (nikt nie zapewni mi wpływu na 
konto pieniędzy 10. dnia miesiąca – możliwa jest premia 
za to ryzyko, istnieje szansa na skokowy wzrost zysków, 
ale to ciągle jest ryzyko)?

Najważniejsze 
jest to, żeby 
odpowiedzieć 
sobie na pytanie, 
czy nadaję się na 
franczyzobiorcę 
zajęć 
pozalekcyjnych.
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Czy dysponuję odpowiednim kapitałem na inwestycję?

Czy rodzina wspiera mnie w tej decyzji?

Czy mieszkam w miejscu, w którym chcę prowadzić swój 
oddział franczyzowy?

Czy mam potrzebną wiedzę o zajęciach, którymi się 
interesuję?

Czy chcę zarabiać konkretnie na organizacji zajęć po-
zalekcyjnych (nie jest mi wszystko jedno)?

Czy mam jakieś kontakty w tej branży?

Czy mam jasno sprecyzowane cele osobiste?

Czy mam jasno sprecyzowane cele finansowe?

Czy mam jasno sprecyzowane cele zawodowe?



Jak wybrać franczyzę edukacyjną

str. 28

Przed podjęciem decyzji 
możesz wziąć udział w szkoleniu 
dla przyszłych franczyzobiorców. 

Takie kursy organizują m.in. 
arss.com.pl 

oraz 
franczyza.eu.
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Jeżeli chodzi o sam wybór programu zajęć – pomija-
jąc aspekty stricte biznesowe, o których będzie mowa 
w dalszej części – warto odpowiedzieć sobie na nastę-
pujące trzy pytania:

Czy program jest wartościowy (czy nie reprezentuje 
tylko wyświechtanego hasła: „nauka przez zabawę”) 
i rzeczywiście wspiera rodziców w rozwoju pasji i inte-
lektu ich dzieci?

Czy mam szansę na zbudowanie dużej skali (ważne są: 
miejsca prowadzenia zajęć, wiek uczestników, siatka 
zajęć – czyli możliwość efektywnego wykorzystania za-
równo dnia, jak i tygodnia zajęciowego, a więc prowa-
dzenie zajęć od rana do wieczora i od poniedziałku do 
niedzieli, jeżeli ktoś tak chce…)?

Czy jako rodzic wysłałbym dziecko na te zajęcia (pod-
pisał umowę np. na rok)?
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Idealna współpraca między franczyzobiorcą a franczy-
zodawcą zachodzi wtedy, gdy licencjobiorca, pracując 
w terenie, wyłącznie sprzedaje i prowadzi zajęcia oraz 
dba o obsługę klienta, a całą resztę organizuje licencjo-
dawca (materiały marketingowe i sprzedażowe, systemy 
teleinformatyczne, produkty do odsprzedaży, rozwój 
produktu itp.). Czyli franczyzobiorca skupia się wyłącz-
nie na lokalnym rynku, a nie na sprawach wspólnych 
dla wszystkich oddziałów. 

  

Warto dowiedzieć się przed podpisaniem umowy, czy 
będziemy potrzebować lokalu spełniającego określone 
wymogi (np. sanepidu).

  

Sprawdź, czy możesz otrzymać dotację na otwarcie 
działalności.

  

Warto zadzwonić do kilku obecnych franczyzobior-
ców, aby dowiedzieć się, co sobie cenią we współpracy 
z centralą, a co jest minusem (jeżeli nie jesteś na tyle 
śmiały – sprawdź opinie w sieci).

—O CZYM JESZCZE WARTO WIEDZIEĆ, 
WYBIERAJĄC PROGRAM DLA SIEBIE?
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Ścieżka od pierwszego zapytania do otwarcia własnego 
oddziału wygląda co do zasady następująco:

a. zapytanie, 

b. wypełnienie formularza,

c. podpisanie listu intencyjnego, 

d. analiza pierwszych danych, 

e. spotkanie, 

f. przekazanie wzoru umowy franczyzowej, 

g. negocjacje dotyczące warunków współpracy 
i zapisów umowy,

h. podpisanie umowy, 

i. proces otwarcia oddziału (dostarczenie podręcz-
ników i materiałów, szkolenia i inne).

Zwracaj szczególną uwagę na koncepty z małą liczbą oddziałów 
i małym doświadczeniem. Jeżeli ktoś ma jedną własną placówkę, 
nie ma franczyzobiorców i działa np. dopiero od roku, to ryzyko jest 
podwyższone. Takiego konceptu nie warto od razu wykluczać z kręgu 
naszych zainteresowań, ale tym uważniej należy się mu przyjrzeć.
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FRANCZYZA
CO TO WŁAŚCIWIE JEST?
—

ISTOTA FRANCZYZY

Jeżeli chcesz wrócić na rynek pracy po urlopie macie-
rzyńskim, znudziła Ci się korporacja, chcesz otworzyć 
kolejną działalność lub po prostu wierzysz, że wspieranie 
rodziców w dbaniu o rozwój ich dzieci ma duży sens – to 
ten podręcznik jest dla Ciebie.

Opisujemy w nim, co jest istotą franczyzy, jak wygląda 
rynek zajęć pozalekcyjnych w Polsce, a co najważniejsze 
– podpowiadamy, jak skutecznie wybrać partnera biz-
nesowego, który pomoże nam zarabiać sensowne pie-
niądze na prowadzeniu wartościowych zajęć dla dzieci.

Staraliśmy się, by na każdej stronie e-booka zawarte 
były treści dostosowane specjalnie do branży eduka-
cyjnej i segmentu zajęć pozalekcyjnych.

W podręczniku nie znajdziesz informacji o zakładaniu 
działalności gospodarczej, źródłach kapitału na roz-
poczęcie biznesu czy nawet o konkretnych zapisach, 
które powinny się znaleźć w umowie franczyzowej. To 
wszystko można bowiem z łatwością znaleźć w wielu 
innych miejscach w sieci – i do tego zachęcamy. 

My chcemy dać Ci wiedzę na temat tego, co się liczy w 
tym konkretnym biznesie. 

Franczyza jako 
forma współpracy 
gospodarczej 
istnieje w praktyce 
od ponad stu lat, 
jednak ciągle 
brakuje wspólnej 
europejskiej 
definicji tego 
pojęcia. Zasady 
funkcjonowania 
sieci 
franczyzowych 
najczęściej 
formułowane są na 
podstawie praktyki 
współpracy 
pomiędzy 
przedsiębiorcami. 

Uwaga na występujące 
w niektórych konceptach 

bardzo wysokie koszty szkoleń, 
sięgające 2000–3000 złotych 
za jedną osobę prowadzącą 
zajęcia w Twoim oddziale. 

Może się to okazać 
mało znaczącym kosztem 

w początkowym biznesplanie, 
ale bardzo poważnym 

obciążeniem w ogólnym 
rozrachunku – szczególnie 

przy dużej rotacji pracowników, 
czego nie sposób wykluczyć.
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Istnieje kilka czynników, bez których trudno spodziewać 
się realizacji planu biznesowego.

   ZAANGAŻOWANIE FRANCZYZOBIORCY! 
Jest to absolutna podstawa, szczególnie w pierwszym 
okresie funkcjonowania oddziału.

   PODĄŻANIE ZA FRANCZYZODAWCĄ 
Chodzi tu o pilnowanie wytycznych i korzystanie z know-
-how. Franczyza jest po to, by korzystać ze sprawdzo-
nych rozwiązań. Nasze doświadczenie pokazuje, że 80% 
sukcesu w tej branży da się powtórzyć, stosując te same 
metody i narzędzia w różnych regionach kraju. Powta-
rzanie wypracowanych procesów i procedur pozwoli 
skupić się na rzeczach naprawdę ważnych i uniknąć 
błędów, które już zostały kiedyś popełnione („nie wy-
ważamy otwartych drzwi”).

   DBANIE O ODPOWIEDNI ZESPÓŁ
Musisz mieć wokół siebie zaufanych profesjonalistów. 
Zajęć pozalekcyjnych dla dzieci nie da się prowadzić 
„byle kim”, a słabej jakości obsługa posprzedażowa i ad-
ministracyjna szybko narazi Cię na wymierne straty.

   SPRZEDAŻ! 
O niej musisz pamiętać codziennie – tylko sprzedaż 
bowiem gwarantuje firmie przychód. Wszystkie inne 
elementy są kosztotwórcze!

Co jest 
najważniejsze, 
aby zapewnić 
sukces swojemu 
oddziałowi 
franczyzowemu?

—CZYNNIKI SUKCESU WE FRANCZYZIE 
ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH



Jak wybrać franczyzę edukacyjną

str. 34

   DBANIE O JAKOŚĆ USŁUGI 
Powinieneś dążyć do tego, by „uproduktowić” usługę, 
czyli zadbać o to, żeby każde kolejne zajęcia i obsługa 
okołozajęciowa były realizowane na tym samym, wyso-
kim poziomie.

   WSKAŹNIKI BIZNESOWE 
Są to policzalne elementy, które powiedzą Ci, czy i ile 
tak naprawdę zarabiasz.

Zwróć uwagę na to, czy franczyzodawca dostarcza prawdziwe 
SYSTEMY (sprzedażowy, marketingowy, zarządczy itp.). Jedne zajęcia 
na podstawie dobrego pomysłu – czy nawet całą ich serię – oczywiście 
łatwo jest sprzedać i poprowadzić. Ale to SYSTEMY mają pilnować, 
standaryzować, usprawniać, a nawet automatyzować Twoją pracę.
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Istnieje kilka absolutnie podstawowych i właściwie iden-
tycznych dla całej branży wskaźników, które wpłyną na 
zyskowność Twojego biznesu, a które da się wyrazić 
liczbowo. Wszystkie poniższe wskaźniki powinny być 
cyklicznie planowane, rewidowane i porównywane z mi-
nionymi okresami (w ujęciu tygodniowym, miesięcznym, 
rocznym).

Oto one (wraz z powiązanymi pytaniami):

  liczba nowych kontaktów (ile osób zgłosiło się na 
zajęcia? jak skuteczne są moje reklamy? jak ta liczba 
ma się do moich oczekiwań i do poprzedniego roku? 
czy mam komu sprzedawać?);

  skuteczność umówienia się na zajęcia prezentacyjne 
(ile spośród nowych kontaktów udało mi się umówić na 
zajęcia prezentacyjne? co wpływa na tę skuteczność?);

  skuteczność zajęć prezentacyjnych (ile osób spośród 
przybyłych na zajęcia podpisało umowy? ile osób pod-
pisało umowy od razu? który nauczyciel/instruktor ma 
największą skuteczność i dlaczego? czy na skuteczność 
zajęć demonstracyjnych ma wpływ lokalizacja zajęć lub 
źródło pozyskanego kontaktu?);

  liczba powrotów (ile osób wróciło do mnie po waka-
cjach? ile osób odpowiedziało pozytywnie na zaprosze-
nie na zajęcia po przerwie, o którą prosili?);

A co z twardymi 
wskaźnikami 
biznesowymi?

—KLUCZOWE WSKAŹNIKI BIZNESOWE
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  liczba klientów płacących (ile klientów tak naprawdę 
miesięcznie płaci mi za zajęcia? czy płacą mi wszyscy, 
którzy powinni?);

  średni miesięczny przychód z klienta (jaką mam cenę 
za zajęcia? jak zachowają się klienci, gdy podniosę cenę? 
co jeszcze mogę dodatkowo sprzedać moim klientom?);

  NAJWAŻNIEJSZY WSKAŹNIK: średnie wysycenie 
grupy (ile średnio osób płaci za zajęcia w jednej grupie? 
czy mam świadomość tego, która kolejna osoba w gru-
pie tak naprawdę przynosi mi zysk? który nauczyciel/
instruktor ma największe wysycenie? w której lokalizacji 
jest największe wysycenie? co zrobić z grupami o naj-
mniejszej liczbie uczestników?).

Powyższe wskaźniki dotyczą produktów (programów) 
oferowanych w ramach opłaty abonamentowej. Nacisk 
na inne elementy będzie widoczny w przypadku np. 
zajęć jednorazowych czy opłacanych z góry na cały rok.

Kluczowe rodzaje kosztów w segmencie zajęć pozalekcyjnych to: 
ludzie (nauczyciele, instruktorzy, trenerzy), sale zajęciowe, opłata na 
rzecz centrali i promocja.
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Pominęliśmy pytania, na które odpowiedzi zawsze 
brzmią „tak”, np. o to, czy franczyzodawca daje sce-
nariusze zajęć (lepiej: jaką strukturę mają scenariusze, 
z jakich elementów składają się lekcje, kto je opracowy-
wał itp.); czy franczyzodawca prowadzi szkolenia (lepiej: 
jakich konkretnie obszarów dotyczy szkolenie, kto szko-
li, ile godzin lub dni trwają poszczególne moduły); czy 
franczyzodawca wspiera oddziały w rekrutacji personelu 
i działaniach marketingowych (lepiej: jakie dokumenty 
do rekrutacji dostarcza, jak wygląda proponowany plan 
promocji); czy w tym systemie można zarobić (lepiej: ile 
konkretnie można zarobić w momencie ustabilizowania 
biznesu).

Warto pamiętać o tym, że poniższa lista nie jest wy-
czerpująca – każde pytanie, które pomoże Ci zrozumieć 
zasady funkcjonowania danego programu, jest warte 
zadania.

Rekomendujemy także przeprowadzenie rozeznania 
w sieci: od kiedy system działa, ile ma oddziałów, jakie 
są opinie w sieci o samych zajęciach i inne.

Na czym będę zarabiał – jakie są wszystkie produkty 
i źródła przychodu?

Jak wygląda symulacja finansowa na najbliższe 2–3 lata?

Jak wygląda projekt umowy? (Koniecznie należy go 
skonsultować z prawnikiem i księgowym).

W tej części 
przedstawiamy 
listę pytań, które 
warto zadać 
potencjalnemu 
franczyzodawcy. 
Prosimy jednak: 
nie zadawaj 
ich wszystkich 
naraz! Nie na 
wszystkie też 
franczyzodawca 
zechce 
odpowiedzieć bez 
wcześniejszego 
podpisania np. 
porozumienia 
o poufności.

—PYTANIA, KTÓRE POWINIENEŚ ZADAĆ 
FRANCZYZODAWCY SYSTEMU 
ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH, 
ZANIM PODPISZESZ UMOWĘ 
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Jakiego kapitału potrzebuję na inwestycję oraz na 
pierwsze 12 miesięcy działalności? (Pomoże Ci to unik-
nąć sytuacji, gdy na inwestycję masz przeznaczone np. 
30 000 złotych, w katalogu franczyz napisano, że wy-
starczy 25 000, a realnie potrzebujesz 80 000 złotych).

Za co i ile dokładnie płacę na początku?

Jak dobrze franczyzodawca zna rynek edukacyjny 
w Polsce?

Kim są moi bezpośredni konkurenci i jaką marka ma 
nad nimi przewagę?

Kim są moi klienci?

Czy od razu potrzebuję własnego lokalu?

Jakiego rodzaju opłaty będę cyklicznie odprowadzał do 
centrali (procent od przychodów, opłata stała, opłata 
marketingowa, szkolenia, nowe produkty, inne)?

Ile trwa szkolenie i co obejmuje?

Czy jest przewidziane szkolenie sprzedażowe?

Jaki jest oczekiwany okres zwrotu z inwestycji?

Jakiego średniomiesięcznego zysku operacyjnego 
z przeciętnego obszaru licencji mogę się spodziewać 
po ustabilizowaniu biznesu?

Jakie unikatowe wsparcie daje franczyzodawca?

Jakie materiały marketingowe są przygotowywane przez 
centralę?

Jakie macie wiedzę i doświadczenie, ile lat działacie 
na rynku?
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Co zawiera podręcznik operacyjny – jak wygląda spis 
treści w podziale na rozdziały, ile zawiera stron, na ile 
szczegółowo jest opisany?

Czy podręcznik operacyjny zawiera opis procedur (stan-
dardów)? A jeśli tak, to jakich?

Czy istnieje system CRM? Czy jest przeznaczony spe-
cjalnie dla naszej branży? Jak bardzo jest zaawanso-
wany?

Z jakich e-narzędzi biznesowych korzysta sieć?

Na jaki okres podpisujemy umowę?

Kto będzie mnie wspierał na co dzień?

Jaki jest plan na rozwój produktu i nowe centra zysku?

Zwróć uwagę na to, jak franczyzodawca chroni Twoje interesy po 
podpisaniu umowy franczyzowej, np. w kwestii ochrony know-how 
przed nieuczciwymi pracownikami. Pamiętaj, że po podpisaniu umowy 
stajesz wraz z franczyzodawcą po tej samej stronie barykady w batalii 
rynkowej. 
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Edukido oferuje:

  regularne zajęcia pozalekcyjne,

   jednorazowe warsztaty szkolne i przedszkolne,

  półkolonie tematyczne,

  urodziny w świecie klocków.

Naszym celem jest kształtowanie ciekawości świata 
i postawy badawczej wobec niego.

   Chcemy wykorzystać synergię kreatywności 
i logiki w twórczej zabawie.

   Chcemy znieść sztuczną barierę między 
naukami humanistycznymi a technicznymi, 
zastępując ją myśleniem i dociekliwością. 

   Chcemy, aby dzieci ćwiczyły swoją 
wyobraźnię przestrzenną i rozwiązywanie 
problemów w programie, który nie narzuca 
szablonów.

   Chcemy kształtować ciekawość świata 
i umiejętność abstrakcyjnego myślenia, 
zawsze osadzonego w praktyce. 

Edukido 
to autorski 
program zajęć 
pozalekcyjnych, 
które pomagają 
dzieciom 
poznawać świat 
poprzez klocki 
Lego®.

O EDUKIDO
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Edukido to gwarancja świetnej zabawy, a przy okazji:

   odkrywanie nowych rzeczy o sobie i świecie,

   logiczne i kreatywne myślenie,

   wspólne rozwiązywanie problemów,

   poznawanie podstaw techniki,

   robotyka dla starszych uczniów,

   niezapomniane lekcje historii, geografii, 
fizyki… z klockami Lego®. 

Nasze doświadczenie jako licencjobiorców w tym sekto-
rze usług powoduje, że zaprojektowaliśmy i oferujemy 
system, który sami chcielibyśmy dostać – dobrze dopa-
sowany do rynku, z konkretnymi perspektywami zysku, 
z zakresem świadczeń dokładnie takim, jakiego oczekuje 
franczyzobiorca. Jeżeli jesteś gotowy, aby rozpocząć 
satysfakcjonującą działalność edukacyjną, to z naszej 
strony otrzymasz profesjonalny system wsparcia Two-
jego biznesu na każdym etapie współpracy.

O EDUKIDO

Jeśli chcesz, to napisz lub zadzwoń 
i zapytaj o nasz program:
e-mail: franczyza@edukido.com.pl

601 722 230
Obejrzyj film na YouTube:
https://www.youtube.com/ 
watch?v=71TNzBnvh98&t= 
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Robert Stopa trafił na audycję dotyczącą Edukido przy-
padkiem, ale program poruszający temat zajęć dla dzieci 
z wykorzystaniem klocków Lego® na tyle go zaintereso-
wał, że postanowił skontaktować się z franczyzodawcą 
i dopytać o szczegóły współpracy. – Edukido tworzą 
pasjonaci. Osoby, które chcą zbudować solidną markę. 
Koncept jest naprawdę przemyślany. Franczyzodawca 
dba o to, żeby zajęcia były ciekawe dla dzieci i żeby 
nauczyły się one jak najwięcej. Stara się też, aby fran-
czyzobiorcy naprawdę zarabiali pieniądze. Po tej rozmo-
wie stwierdziłem, że jeśli mam rzucić pracę i otworzyć 
własną firmę, to powinienem to zrobić właśnie z Edu-
kido – szczególnie że mam wykształcenie pedagogiczne 
i lubię pracę z dziećmi. Jest to więc biznes idealny dla 
mnie! – mówi Robert Stopa, franczyzobiorca Edukido.
Był czerwiec 2017 roku, gdy podpisał umowę franczyzo-
wą z Edukido. W tej branży najgorętszy okres przypada 
na wrzesień, kiedy rodzice decydują, na jakie zajęcia 
dodatkowe zapiszą swoje dzieci.
Robert Stopa kupił licencję franczyzową na powiat rze-
szowski, w którym mieszka. – Zaczynałem od prowa-
dzenia zajęć w szkołach podmiejskich, bo na Rzeszów 
wyłączność terytorialną miał inny franczyzobiorca. 
Wynajmowałem sale w szkołach oraz przedszkolach 
i prowadziłem w nich warsztaty. Najpierw zajmowałem 
się tym sam, ale dość szybko rosło zainteresowanie moją 
ofertą, więc zatrudniłem instruktorów. Pieniądze, któ-
re zainwestowałem w Edukido, zwróciły mi się już po 
siedmiu miesiącach. Całość reinwestowałem, kupując 
licencję na Mielec i powiat łańcucki. Dziś zajmuję się 
już tylko koordynacją swojego biznesu i skupiam się na 
działaniach marketingowych – mówi Robert Stopa.
Obecnie prowadzi zajęcia w szkołach podstawowych, 
przedszkolach, domach kultury i świetlicach – w ponad 
70 grupach.

Uczą, budują, 
zarabiają –
Robert Stopa 
zainwestował 
kilkanaście 
tysięcy złotych 
we franczyzę 
Edukido. Po 
kilku miesiącach 
odzyskał wyłożone 
pieniądze i kupił 
licencję na 
prowadzenie 
zajęć w kolejnych 
regionach.

KRÓTKA HISTORIA 
FRANCZYZOBIORCY EDUKIDO
—
ARTYKUŁ UKAZAŁ SIĘ NA PORTALU FRANCHISING.PL
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Franczyzobiorca przyznaje, że często rodzice mylą zaję-
cia Edukido z warsztatami z robotyki. – Tymczasem na-
szym celem jest przekazywanie dzieciom wiedzy o świe-
cie za pomocą klocków Lego®, a nie budowanie robotów 
według instrukcji. Tematyka naszych zajęć jest bardzo 
szeroka, a wiedza – dostosowywana do wieku kursan-
tów. Inaczej prowadzimy warsztaty dla, przykładowo, 
pięciolatków niż dla ośmiolatków – mówi Robert Stopa.
Zajęcia rozpoczynają się od bodźca, który skupi uwagę 
dzieci na wybranym zagadnieniu – może to być krótki 
film. Następnie instruktor tworzy fabułę wokół danego 
zagadnienia, np. o grawitacji, i pojawiają się pytania. 
Dzieci szukają na nie odpowiedzi różnymi sposobami 
– eksperymentując, rozważając itp. Wykorzystują przy 
tym klocki Lego®. Co ważne, nie dostają instrukcji, co 
i  jak mają zbudować. – Stawiamy na samodzielność, 
dlatego instruktor stara się w jak najmniejszym stopniu 
ingerować w pracę dzieci. Jego zadaniem jest pobudze-
nie kursantów do kreatywnego i logicznego myślenia 
oraz działania – mówi Piotr Szczepkowski, franczyzo-
dawca Edukido.
Gdy dzieci skonstruują swoje budowle, przychodzi czas 
na wspólne wyciągnięcie wniosków. Tematy, które oma-
wiane są na zajęciach Edukido, dotyczą m.in.: maszyn 
latających, odnawialnych źródeł energii, mapy świata, 
grawitacji, nowoczesnego transportu, mostów zwodzo-
nych, kolejek górskich, łazika marsjańskiego itp.
– Największe przychody – mniej więcej 85% – osiągam 
z prowadzenia regularnych zajęć. Około 10% przypada 
na warsztaty w szkołach dotyczące konkretnych przed-
miotów szkolnych, a 5% – na eventy i przyjęcia urodzi-
nowe. W najbliższej przyszłości chcę położyć nacisk na 
organizację większej liczby spotkań w firmach, uważam 
bowiem, że można na tym polu jeszcze wiele zdziałać. 
Zamierzam też prowadzić półkolonie, bo do tej pory tym 
się nie zajmowałem. W przyszłości zapewne otworzę też 
centrum Edukido – mówi Robert Stopa.
Franczyzodawca marki rekomenduje franczyzobiorcom, 
żeby rozpoczęli działalność od prowadzenia zajęć w szko-
łach. Wówczas inwestycja jest niższa, bo wystarczy mieć 
pieniądze na licencję franczyzową i kupno zestawów 
klocków Lego® – które są niezbędne do prowadzenia 
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zajęć. Przedsiębiorcy nie muszą wówczas wynajmować 
lokalu i remontować go, co znacznie obniża koszty in-
westycji. Osoba zainteresowana współpracą z  Edukido 
powinna dysponować co najmniej sumą 18 700 złotych. 
Dokładna kwota inwestycji zależy m.in. od wielkości ob-
szaru, na który franczyzobiorca kupi licencję, i od tego, 
czy będzie on prowadził zajęcia w szkołach, czy też chce 
otworzyć od razu samodzielną placówkę.
Jeśli franczyzobiorca zdecyduje się na tę pierwszą – tań-
szą – opcję, musi zainteresować swoją ofertą dyrektorów 
szkół. Następnie należy przekonać rodziców, że war-
to zapisać swoje pociechy właśnie na zajęcia Edukido. 
– Jedni i drudzy zazwyczaj są nam przychylni. Mamy 
opracowane scenariusze zajęć dla dzieci od trzeciego 
do dwunastego roku życia. Możemy więc prowadzić 
warsztaty również w przedszkolach. Największe zainte-
resowanie naszą ofertą zauważamy u dzieci w wieku od 
sześciu do dziewięciu lat – mówi Robert Stopa.
Zajęcia Edukido trwają godzinę zegarową; wyjątkiem są 
przedszkola – tam warsztaty mogą trwać pół godziny. 
Uczęszcza na nie maksymalnie dziesięć osób. Fran-
czyzobiorcy do prowadzenia zajęć zatrudniają głównie 
studentów. – Muszą to być osoby, które lubią i potrafią 
pracować z dziećmi – mówi Robert Stopa.
Franczyzobiorcy mogą też otwierać centra Edukido 
w samodzielnych lokalach. Umożliwia to prowadzenie 
zajęć przez cały dzień – nie tylko popołudniami – a tak-
że w weekendy. Warto bowiem pamiętać o tym, że są 
osoby, którym właśnie taki termin spotkań odpowiadałby 
najbardziej. Poza tym przedsiębiorca może wówczas 
poszerzyć swoją ofertę o organizację przyjęć urodzino-
wych oraz półkolonii. Dzięki temu ma szansę zarabiać 
również w wakacje.
Jeśli franczyzobiorca zdecyduje się na wynajem sta-
łego lokalu, musi mieć od 10 000 do 20 000 złotych 
dodatkowo na jego adaptację. Opłata wstępna waha się 
w dość szerokim przedziale: od 3000 do 15 000 złotych. 
W trakcie współpracy franczyzobiorca jest zobowiązany 
uiszczać opłatę bieżącą, w wysokości 100 złotych przez 
pierwsze trzy miesiące, a następnie od 350 złotych (je-
śli ma wyłączność terytorialną na obszar zamieszkały 
przez 20 000 mieszkańców) do 1150 zł (jeśli obszar ten 
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liczy 100 000 mieszkańców). – Czas zwrotu z inwestycji 
w dużej mierze zależy od aktywności i przedsiębior-
czości franczyzobiorcy. Zazwyczaj wynosi od sześciu 
miesięcy do roku. Jednak już po dwóch–trzech miesią-
cach placówka notuje zysk operacyjny – twierdzi Piotr 
Szczepkowski.
Franczyzodawca nie narzuca franczyzobiorcom cen za 
zajęcia, ale przedstawia wyliczenia pokazujące, po jakim 
czasie inwestycja się zwróci. – Jakość zajęć zaczyna 
mieć dla rodziców pierwszorzędne znaczenie. Rodzice 
są gotowi płacić więcej, ale za dobrej jakości warsztaty. 
Z drugiej strony dostrzegają, że dzieci są zmęczone 
zbyt dużą liczbą zajęć pozalekcyjnych. Dlatego bardzo 
świadomie i starannie wybierają te, na które zapiszą 
swoje dzieci – mówi Piotr Szczepkowski.
Zanim franczyzobiorca ustali koszt zajęć, sprawdza, 
jakie ceny w danym regionie ma konkurencja i czy 
taka kwota jest akceptowalna dla rodziców. – A przede 
wszystkim upewnia się, czy prowadzenie zajęć w tej 
cenie jest dla niego opłacalne – mówi Robert Stopa.
Czym franczyzobiorcy Edukido zajmują się w waka-
cje? Jest to okres, w którym np. prowadzą półkolonie. 
Mogą też zrobić inwentaryzację klocków i przygotować 
materiały marketingowe przed nowym rokiem szkol-
nym. – W sierpniu należy już umawiać się z dyrektorami 
szkół i pytać o możliwość zaprezentowania swojej oferty 
rodzicom. Od pierwszych dni września trzeba ruszyć 
z intensywną promocją, rozdawać ulotki, organizować 
spotkania informacyjne, np. w dniu pierwszych zebrań 
rodziców w szkole – mówi Robert Stopa.
Idealny kandydat na franczyzobiorcę Edukido powinien 
mieć doświadczenie menadżerskie. Dobrze by było, aby 
pracował już kiedyś z dziećmi, choć nie jest to warunek 
konieczny. Może być przedsiębiorcą, nauczycielem czy 
byłym pracownikiem korporacji.
Obecnie w sieci Edukido działają dwie placówki własne 
i dwadzieścia siedem franczyzowych.
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Edukido Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (dalej: Spółka) informuje, że: (1) Informacje zawarte 
w niniejszym e-booku oraz wszelkie odpowiednie powiązane dane (dalej: E-book) mają charakter 
marketingowy, nie stanowią doradztwa biznesowego ani żadnego innego doradztwa czy świadczenia 
usług. Każdy odbiorca czy użytkownik, który stosuje się do ocen, zaleceń lub rekomendacji zawartych 
w E-booku lub w inny sposób wykorzystuje zawarte w nim informacje, czyni to na własne ryzyko, 
a Spółka nie ponosi za to odpowiedzialności. E-book nie zastępuje profesjonalnego doradztwa 
w przedmiocie objętym zakresem E-booka. (2) Zespół autorów E-booka starał się przy tworzeniu 
E-booka jak najlepiej wykorzystać posiadaną wiedzę i doświadczenie, działać ze starannością i w dobrej 
wierze, co jednak nie ogranicza i nie uchyla zastrzeżeń zawartych w punkcie pierwszym. (3) Spółce 
przysługują wyłączne prawa autorskie majątkowe i wszelkie inne prawa z zakresu własności intelek-
tualnej do E-booka, w związku z czym ani E-book, ani zawarte w nim dane nie podlegają w żaden 
sposób i w żadnym zakresie kopiowaniu, rozpowszechnianiu, modyfikowaniu, odtwarzaniu, powiela-
niu, pobieraniu lub udostępnianiu podmiotom trzecim bez uprzedniej zgody wyrażonej przez Spółkę 
w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności, pod rygorem sankcji cywilnych i karnych.
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