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• Ilu Polaków zna pojęcia 
„franczyza”? 

• Ilu Polaków rozważało 
kiedykolwiek przystąpienie do 
sieci franczyzowej? 

• Zainteresowanie otwarciem 
supermarketu w ramach sieci 
Bricomarche i Intermarche 

• Dlaczego Polacy nie byliby skłonni 
do prowadzenia działalności 
franczyzowej? 

• Co skłoniłoby Polaków do 
prowadzenia działalności 
franczyzowej Bricomarche i 
Intermarche? 
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 Skojarzenia ze słowem 
„przedsiębiorca” 

 Zalety i wady prowadzenia 
własnej firmy (spontanicznie i 
wspomaganie) 

 
 

• Ilu Polaków rozważało 
kiedykolwiek założenie własnej 
firmy? 

• Skąd czerpali informacje o 
zakładaniu firmy? 

• Dlaczego ostatecznie się nie 
zdecydowali? 

• Czy założyliby własną firmę, 
gdyby aktualnie była taka 
możliwość? (w jakiej branży) 

• Jakie są bariery w zakładaniu 
własnej firmy? 

• Chęć prowadzenia działalności 
w branży „dom i ogród” oraz w 
branży spożywczej 
 
 
 

 
Postawy wobec prowadzenia 

własnej działalności 
Skłonność Polaków do założenia 

własnej firmy 
Postawy wobec prowadzenia 

działalności w formie franczyzy 

Postawy Polaków wobec przedsiębiorczości 
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Cele badania 
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Metodologia 

Badanie Omnibus przeprowadzane jest na reprezentatywnej, ogólnopolskiej próbie 1000 osób w wieku 15+. Próba ma charakter losowo-kwotowy – zapewnia losowy 
dobór lokalizacji do badania, a jednocześnie gwarantuje zgodność struktury próby ze strukturą populacji, eliminując potrzebę ważenia danych. Z operatu adresowego 
GUS losowanych jest 200 adresów, które stanowią punkty startowe. Losowanie ma charakter warstwowy, przebiega w warstwach zdefiniowanych przez skrzyżowanie 
województw i pięciu klas miejscowości. Liczba punktów startowych wylosowanych z danej warstwy jest proporcjonalna do liczby ludności w wieku 15 lat i więcej w tej 
warstwie. W trakcie badania z jednego punktu startowego realizowanych jest pięć wywiadów. Respondenci dobierani są do badania zgodnie z kwotą, ze względu na 
cechy: płeć i wiek. 

 

  

METODA 
standaryzowany wywiad kwestionariuszowy w ramach badania 
Omnibus 

TECHNIKA BADANIA bezpośredni wywiad osobisty 

TERMIN BADANIA 4 – 9 listopada 2016 

MIEJSCE REALIZACJI cała Polska 

DEFINICJA PRÓBY reprezentatywna próba Polaków w wieku 25+ 

DOBÓR PRÓBY warstwowo – losowy * 

WIELKOŚĆ PRÓBY 927 

MAKSYMALNY BŁĄD STATYSTYCZNY +/- 3,2% 
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Metodologia badania omnibusowego 

Badanie zrealizowano metodą bezpośredniego wywiadu kwestionariuszowego CAPI poprzez umieszczenie bloku 

pytań w Omnibusie.  

 

Badanie TNS OMNIBUS jest przeprowadzane na reprezentatywnej, ogólnopolskiej próbie 1000 osób  

w wieku 15+. Maksymalny błąd pomiaru wynosi 3,2%.  

 

Próba ma charakter losowo-kwotowy – zapewnia losowy dobór lokalizacji do badania, a jednocześnie gwarantuje 

zgodność struktury próby ze strukturą populacji, eliminując potrzebę ważenia danych. 

 

 Z operatu adresowego GUS losowanych jest 200 adresów, które stanowią 

punkty startowe 

 Losowanie ma charakter warstwowy, przebiega w warstwach zdefiniowanych 

przez skrzyżowanie województw i pięciu klas miejscowości  

 Liczba punktów startowych wylosowanych z danej warstwy jest proporcjonalna 

do liczby ludności w wieku 15 lat i więcej w tej warstwie 

 W trakcie badania z jednego punktu startowego realizowanych jest pięć 

wywiadów 

 Respondenci dobierani są do badania zgodnie z kwotą, ze względu na cechy: 

płeć i wiek. 
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Podsumowanie 1/2 
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Postawy Polaków wobec prowadzenia własnej firmy 
 
 
 W opinii Polaków w wieku 25+ prowadzenie własnej firmy ma zarówno wiele zalet, jak i wad. Do zalet 

zalicza się przede wszystkim niezależność oraz wyższe zarobki. Natomiast  wadą są głównie wysokie 
koszty pracy, skomplikowany system podatkowy, konieczność walki z konkurencją.  
 

 12% myślało kiedyś o otwarciu własnej firmy, a 9% nadal rozważałoby obecnie, gdyby była taka 
możliwość  (najczęściej firmę świadczącą usługi, istotnie częściej osoby do 44 roku życia).  
 

 Pomimo tego, że Polacy zauważają wiele zalet związanych z prowadzeniem własnej firmy, ostatecznie, 
głównie brak środków finansowych zadecydował o tym, że osoby te nie rozpoczęły działalności.  
 

 
 Badani nieco bardziej byliby skłonni do otwarcia działalności w branży „dom i ogród” (8%), niż 

spożywczej (5%).  
 
 Z badania wynika, że główną barierą w otwieraniu swojej działalności jest brak środków finansowych, 

brak chęci i potrzeby zakładania własnej firmy oraz duża odpowiedzialność związana z prowadzeniem 
własnej firmy.  
 

Skłonność do rozpoczęcia działalności franczyzowej 
 
 Badani Polacy w jeszcze mniejszym stopniu są zainteresowani prowadzeniem działalności franczyzowej. 

5% deklaruje, że obecnie rozpoczęłaby działalność franczyzową ogólnie (5% także rozważało to w 
przeszłości), 3% w ramach sieci Bricomarche, a 2% w ramach sieci Intermarche.  
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Podsumowanie 2/2 
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 Najczęściej badani tłumaczą to faktem, że (szczególnie w wieku 45+) nie planują prowadzić żadnej firmy. 

Część osób ma obawy ogólnie co do prowadzenia działalności (23%), twierdząc, że nie znają się na 
prowadzeniu firmy.  
 

 Na udział osób zainteresowanych prowadzeniem działalności franczyzowej ma wpływ także niski poziom 
znajomości pojęcia „franczyza”, a co za tym idzie zasad związanych z prowadzeniem tego typu 
działalności. Połowa Polaków twierdzi, że nigdy nie słyszała terminu „franczyza” (szczególnie osoby w wieku 
45+). Natomiast 5% badanych deklaruje, że doskonale wie, na czym polega franczyza.  
 

 Prawie co dziesiąta osoba, która nie chciałaby zakładać działalności franczyzowej argumentuje to brakiem 
wiedzy dotyczącej zasad działania systemu franczyzowego.  
 

 Niektóre osoby (8%) obawiają się, że jest to droga inwestycja (szczególnie osoby młodsze).  
 

 Bardziej skłonne do rozpoczęcia działalności franczyzowej są osoby z najmłodszych grup wiekowych. 
 

 69% badanych twierdzi, że nic nie skłoniłoby ich do rozpoczęcia działalności franczyzowej 
(szczególnie w wieku 45-54). Jednak należy zwrócić uwagę, że pozostali, czyli 31% wskazało choć jeden 
czynnik, który zachęciłby ich do współpracy. Najczęściej wymieniano następujące czynniki: posiadanie 
odpowiednich środków finansowych, utrata obecnej pracy, przedstawienie atrakcyjnej oferty finansowej ze 
strony sieci, zapewnienie o dużych zyskach.  
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NIE TAK 

% 
low2boxes  

[1+2] 

top2boxes  

[4+5] 
średnia 

Chęć założenia firmy w przeszłości; (N=876) 76 12 1,9 

Skłonność do założenia firmy aktualnie; (N=876) 73 9 1,8 

Skłonność do założenia firmy aktualnie - w branży „dom i            
ogród”; (N=927) 

78 8 1,7 

Skłonność do założenia firmy aktualnie –  w branży 
spożywczej; (N=927) 

82 5 1,6 

low2boxes  

[1+2] 

top2boxes  

[4+5] 
Średnia 

Chęć założenia działalności franczyzowej w przeszłości 
(wśród osób, które znają pojęcie); (N=460) 

79 5 1,8 

Skłonność do założenia działalności franczyzowej 
aktualnie (ogólnie); (N=927) 

77 5 1,7 

Skłonność do założenia działalności franczyzowej aktualnie – 
w ramach sieci Bricomarche; (N=927) 

79 3 1,6 

Skłonność do założenia działalności franczyzowej aktualnie – 
w ramach sieci Intermarche; (N=927) 

80 2 1,6 

Podsumowanie – deklaracja zakładania własnej firmy 
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Struktura próby 
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N=927 N=927 

wiek 

25-34 (N=193)      21% 

województwo 

dolnośląskie (N=72) 8% 

od 35 do 44 (N=190) 20% kujawsko-pomorskie (N=50) 5% 

od 45 do 54 (N=166) 18% lubelskie (N=51) 6% 

od 55 do 64 (N=185) 20% lubuskie (N=26) 3% 

65 i więcej (N=193) 21% łódzkie (N=66) 7% 

wykształcenie 

podstawowe/gimnazjalne (N=143) 15% małopolskie (N=74) 8% 

zasadnicze (N=361)            39% mazowieckie (N=130) 14% 

średnie (N=300)               32% opolskie (N=29) 3% 

wyższe (N=123)                13% podkarpackie (N=52) 6% 

dochód 
rodziny 

do 1500 (N=78)        8% podlaskie (N=30)  3% 

od 1501 do 2500 (N=111) 12% pomorskie (N=56) 6% 

od 2501 do 4000 (N=385) 42% śląskie (N=112) 12% 

ponad 4000 (N=353)     38% świętokrzyskie (N=29) 3% 

wielkość 
miejscowości 

wieś (N=351)                 38% warmińsko-mazurskie (N=32) 3% 

miasto do 20 tys. (N=134)      14% wielkopolskie (N=78) 8% 

miasto do 50 tys. (N=97)     10% zachodniopomorskie (N=40) 4% 

miasto do 200 tys. (N=157)    17% 

region 

stołeczny (N=130) 14% 

miasto powyżej 200 tys. (N=188) 20% północny (N=96)          10% 

grupa 
społeczno- 
zawodowa 

robotnicy (N=289) 31% północno-wschodni (N=62)   7% 

rolnicy (N=28)    3% środkowy (N=66)           7% 

urzędnicy (N=190)  20% środkowo-zachodni (N=128)   14% 

menedżerowie (N=49) 5% południowo-zachodni (N=98) 11% 

studenci (N=3) 0% południowy (N=141)         15% 

emeryci (N=282) 30% południowo-wschodni (N=155) 17% 

gosp. dom. (N=28)  3% środkowo-wschodni (N=51)   6% 

bezrobotni (N=58) 6% 
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23 

39 

20 

9 

9 

do 9 pracowników 

10-49 pracowników 

50 -249 pracowników 

250 i więcej 

odmowa odpowiedzi 

13 

Sytuacja zawodowa 

55 

6 

39 

Praca na etacie/ umowa zlecenie/ o dzieło/ 
samozatrudnienie 

Prowadzenie własnej firmy 

Nie pracuję 

%, N=927 

Obecna sytuacja zawodowa Miejsce pracy 

25 

25 

18 

12 

5 

5 

9 

w firmie państwowej 

w korpopracji 

w firmie rodzinnej 

w prywatnej firmie 

w organizacji pozarządowej 

w urzędzie publicznym 

w innym miejscu 

%, N=514 

Wielkość firmy, w której pracują 

%, N=514 

Q1. Jaka jest obecnie Pani/ Pana aktualna sytuacja zawodowa? Q2. Gdzie Pan/ Pani pracuje? Q10. Ilu pracowników zatrudnia firma, w której Pan/ Pani pracuje?  Q24. Czy prowadzi Pan/i 
działalność w ramach sieci franczyzowej? 

Z czego 1 osoba  
prowadzi aktualnie działalność  
w ramach sieci franczyzowej  
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Osoby decydujące w GD o ważnych sprawach rodziny 

25-34 35-44  45-54  55-64 65+  

Ogółem (N=927) (N=193)  (N=190) (N=166) (N=185) (N=193) 

ja 56 58 52 58 71 

 ja wspólnie z mężem\żoną (partnerem) 23 29 34 29 19 

 mąż (partner) 3 4 7 6 3 

 żona (partnerka) 3 6 5 5 5 

 ojciec 6 1 0 1 0 

 matka 6 1 0 1 0 

 inna osoba z gospodarstwa domowego 1 1 1 0 0 

60 

27 

5 

5 

2 

2 

1 

% 

Q19. Proszę powiedzieć, kto w Pani/ Pana gospodarstwie domowym głownie decyduje ważnych sprawach/ planach życiowych Pani/ Pana rodziny? 

L 

IJKL 

IJKL 

L L L 

H I J K L 

Różnica istotna statystycznie na poziomie 95% 



Skuteczność kampanii reklamowej 
marki Selgros 
© TNS Styczeń 2016 

4 
Analiza wyników z badania 



Skuteczność kampanii reklamowej 
marki Selgros 
© TNS Styczeń 2016 

4.1. 
Postawy Polaków wobec prowadzenia własnej firmy 
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Postawy Polaków wobec prowadzenia własnej firmy 

• Do spontanicznie wymienianych przez Polaków w wieku 25+ zalet prowadzenia własnej firmy zalicza się 
przede wszystkim: poczucie niezależności i wolności (26%) oraz możliwość osiągnięcia wyższych 
zarobków (21%). Większość z odpowiedzi sugeruje, że Polakom prowadzenie własnej firmy kojarzy się z 
samodzielnością i niezależnością w podejmowaniu decyzji i funkcjonowaniu firmy. 5% badanych twierdzi, że nie 
ma żadnych zalet, a 17% nie ma zdania na ten temat (szczególnie osoby starsze). 

 

• Odpowiedzi na pytania zamknięte potwierdzają, że: samodzielność, poczucie niezależności oraz wyższe zarobki 
są największymi zaletami prowadzenia własnej działalności (52% wskazań na samodzielność w podejmowaniu 
decyzji, 44% poczucie niezależności i wolności, 43% wyższe zarobki).   

 

• Najrzadziej Polacy podzielają pogląd, że prowadząc własną działalność możliwe jest pogodzenie życia prywatnego 
z pracą oraz, że zapewnia im to rozwój intelektualny (odpowiednio 20% i 18% wskazań).  

 

• Polacy zauważają także wiele negatywnych stron prowadzenia własnej działalności. Do spontanicznie 
wskazywanych wad prowadzenia własnej firmy zalicza się głównie wysokie koszty pracy związane z 
prowadzeniem własnej firmy (22%), co podkreślają istotnie częściej osoby w wieku do 44 lat. W następnej 
kolejności wymieniano aspekty będące konsekwencją samodzielności i niezależności tj. nienormowane godziny 
pracy (12%), ponoszenie odpowiedzialności prawnej i finansowej, za siebie i pracowników (10%), ryzyko i 
niepewność (10%), obciążenie wieloma obowiązkami (10%). Co piąty Polak nie potrafił wymienić samodzielnie 
ani jednej wady prowadzenia własnej firmy.  

 

• Po odczytaniu możliwych odpowiedzi badanym, zwracali oni częściej uwagę na czynniki zewnętrzne tj. 
skomplikowany system podatkowy (43%), konieczność walki z konkurencją na rynku (40%), trudności 
administracyjne i biurokrację (35%).  
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25-34 35-44  45-54  55-64 65+  

Ogółem (N=927) (N=193)  (N=190) (N=166) (N=185) (N=193) 

osoba prowadząca własną firmę/działalność 
gospodarczą/właściciel firmy 

66 62 66 63 66 

 biznesmen/ biznes 7 9 5 6 8 

 pracodawca/ praca 5 4 7 4 3 

 osoba dobrze zarabiająca/bogata 3 5 6 3 4 

 osoba zatrudniająca ludzi/pracowników 4 3 4 3 5 

 operatywność/zaradność 3 5 3 5 2 

 firma 4 2 3 4 4 

 prywaciarz 2 2 2 2 4 

 niezależność/samodzielność 2 2 2 2 1 

 negatywne skojarzenia 0 2 2 1 1 

 duża firma 1 1 2 0 1 

 brak skojarzeń 0 1 0 1 1 

 inne 5 4 4 5 4 

 nie wiem/ trudno powiedzieć 4 3 5 6 5 

64 

7 

4 

4 

4 

4 

3 

2 

2 

1 

1 

0 

4 

5 

Obraz przedsiębiorcy 

Q11. Proszę  powiedzieć z czym lub z kim kojarzy się Panu / Pani słowo „przedsiębiorca”? Proszę opisać to własnymi słowami [pyt. otwarte].  

18 

% 

H I J K L 

K 

Różnica istotna statystycznie na poziomie 95% 
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25-34 35-44  45-54  55-64 65+  

Ogółem (N=927) (N=193)  (N=190) (N=166) (N=185) (N=193) 

poczucie niezależności i wolności 29 25 28 30 17 

 wyższe zarobki 18 24 19 21 25 

 samodzielność podejmowania 
decyzji 

17 17 11 16 10 

 satysfakcja z pracy dla siebie, a nie 
dla kogoś 

10 17 16 12 12 

 elastyczność godzin pracy 14 14 12 8 9 

 brak zalet 6 4 7 5 5 

 możliwość realizacji swoich planów 
i marzeń 

4 4 4 2 2 

 rozwój osobisty\intelektualny 3 3 1 1 1 

 niezależność finansowa 3 2 1 1 2 

 możliwość lepszego pogodzenia 
życia rodzinnego i czasu wolne 

1 1 1 1 0 

 inne 1 1 2 2 2 

 nie wiem/ trudno powiedzieć 12 12 11 19 28 

26 

21 

14 

13 

11 

5 

3 

2 

2 

0 

2 

17 

Zalety prowadzenia własnej firmy - spontanicznie 
 

Q6. A jakie są Pani/ Pana zdaniem zalety prowadzenia własnej firmy/ działalności gospodarczej? Proszę określić to własnymi słowami [pyt. otwarte].  

19 

% 

H I J K L 

L L L L 

H 

K K 

H HIJK 

Różnica istotna statystycznie na poziomie 95% 

„Sam sobie rządzi” 
„Swoboda pracy.” 

„Decydowanie o sobie i zarobkach.” 
„Samodzielne ustalanie warunków pracy.” 

„Pracuję sama na siebie.” 
„Zarabia się na swój rachunek.” 

„Sam normuję sobie godziny pracy.” 
„Dostosowanie godzin pracy do swoich potrzeb.” 

„Można prowadzić firmę dopasowaną do swoich 
możliwości, wykształcenia. To co się lubi.” 

„Same straty.” 
„Żadne, ciężka praca z marnym dochodem.” 



©TNS 2016 

Przedsiębiorczość Polaków  

25-34 35-44  45-54  55-64 65+  

Ogółem (N=927) (N=193)  (N=190) (N=166) (N=185) (N=193) 

samodzielność podejmowania decyzji 50 51 60 51 47 

 poczucie niezależności i wolności 49 44 44 42 41 

 wyższe zarobki 46 46 42 37 42 

 satysfakcja z pracy dla siebie, a nie dla 
kogoś 

46 43 42 43 39 

 niezależność finansowa 37 44 39 43 37 

 elastyczność godzin pracy 39 45 35 34 32 

 możliwość realizacji swoich planów i 
marzeń 

33 36 32 29 28 

 możliwość lepszego pogodzenia życia 
rodzinnego i czasu wolnego z pracą 

22 17 18 19 23 

 rozwój osobisty\ intelektualny 24 19 21 11 15 

 inne 1 2 1 3 1 

52 

44 

43 

43 

40 

37 

32 

20 

18 

1 

Główne zalety prowadzenia własnej firmy - 
wspomaganie 
 

Q8. A które z wymienionych na liście zalet prowadzenia własnej firmy/ działalności gospodarczej są Pan/i zdaniem najważniejsze?  

Proszę wskazać maksymalnie pięć 

20 

% 

H I J K L 

HL 

KL 

KL K K 

Różnica istotna statystycznie na poziomie 95% 
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25-34 35-44  45-54  55-64 65+  

Ogółem (N=927) (N=193)  (N=190) (N=166) (N=185) (N=193) 

zbyt wysokie koszty pracy 28 27 22 18 17 

 nienormowane godziny pracy 10 13 10 12 14 

 odpowiedzialność finansowa i prawna, zarówno 
za siebie, jak i za pracowników 

10 7 16 11 8 

 ryzyko/ niepewność 11 9 9 10 10 

 dużo obowiązków 10 8 10 9 11 

 trudności administracyjne, biurokracja 8 7 11 7 7 

 brak wad 8 7 5 3 2 

 stres 1 3 5 6 5 

 walka z konkurencją 2 9 4 3 2 

 skomplikowany system podatkowy 3 2 2 5 1 

 nieprecyzyjne przepisy 1 2 2 2 2 

 niestabilne prawo 3 2 1 2 0 

 brak regularności zarobków 3 2 1 1 2 

 obawa co do prawnych i społecznych 
konsekwencji porażki 

1 2 1 1 2 

 inne 1 1 0 2 3 

 nie wiem/ trudno powiedzieć 18 17 19 24 28 

22 

12 

10 

10 

10 

8 

5 

4 

4 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

21 

Wady prowadzenia własnej firmy - spontanicznie 
 

Q7. A jakie są Pani/ Pana zdaniem wady prowadzenia własnej firmy/ działalności gospodarczej? Proszę określić to własnymi słowami.  

21 

% 

H I J K L 

KL KL 

IL 

L L 

H H H 

HJKL 

L 
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J 

HIJ 

Różnica istotna statystycznie na poziomie 95% 

„Wysokie koszty prowadzenia firmy.” ; 
„Uciążliwość podatkowa i ZUS.”  ; „Wyższe 

koszty, zawłaszcza zatrudnienia 
pracowników.” 

„Brak czasu dla rodziny.”  
„Praca od rana do nocy.” 

„Możliwość zbankrutowania.” ; 
„Niepewna sytuacja gospodarcza.” 

„Wszystko jest na głowie, trzeba 
samemu dopilnować.” ; „Obowiązki i 
odpowiedzialność za pracowników.” 

„Ciężko  jest    z  utrzymaniem   się   na   
rynku  bo  jest   dużo   prywatnych    firm.” 

„Przepisy, opłaty, bałagan w urzędach i w 
przepisach.” 
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25-34 35-44  45-54  55-64 65+  

Ogółem (N=927) (N=193)  (N=190) (N=166) (N=185) (N=193) 

skomplikowany system podatkowy 44 43 40 44 42 

 walka z konkurencją 44 41 44 34 37 

 zbyt wysokie koszty pracy 33 44 36 39 35 

 trudności administracyjne, biurokracja 41 36 33 34 31 

 odpowiedzialność finansowa i prawna, 
zarówno za siebie, jak i za pracowników 

35 32 35 32 33 

 nieprecyzyjne przepisy 31 32 32 32 30 

 niestabilne prawo 28 27 33 33 31 

 brak regularności zarobków 30 26 22 23 21 

 obawa co do prawnych i społecznych 
konsekwencji porażki 

24 25 28 23 23 

 nienormowane godziny pracy 21 25 20 16 23 

 inne 1 1 0 1 0 

 żadne z powyższych 2 1 2 4 3 

43 

40 

37 

35 

33 

31 

30 

25 

25 

21 

1 

2 

Główne wady prowadzenia własnej firmy - 
wspomaganie 
 

Q9. A które z wymienionych na liście wad prowadzenia własnej firmy/ działalności gospodarczej są Pan/i zdaniem największe?  

Proszę wskazać maksymalnie pięć 

22 

% 

H I J K L 

H 

L 

K 

I 

Różnica istotna statystycznie na poziomie 95% 
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4.2. 
Plany założenia własnej firmy 
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Plany założenia własnej firmy 

• Część Polaków, którzy obecnie nie prowadzą własnej firmy deklaruje, że myśleli o tym w przeszłości (12%, 
istotnie częściej osoby młodsze, osoby zatrudnione obecnie w korporacji). Przede wszystkim brak środków 
finansowych zadecydował o tym, że nie otworzyli własnej działalności. Informacji o zakładaniu własnej firmy 
poszukiwali głównie wśród znajomych i rodziny, ale i w Internecie. Co piąta osoba, która rozważała założenie 
własnej firmy nigdzie nie poszukiwała informacji.  

 

• Obecnie, jeszcze mniejszy odsetek Polaków deklaruje założenie własnej firmy (gdyby nadarzyła się taka 
możliwość) – mianowicie 9%. Istotnie częściej zdecydowałyby się osoby młode tj. w wieku 25-34. 21% z nich 
twierdzi, że gdyby była taka możliwość otworzyliby własną działalność. Odsetek tych osób maleje wraz z 
wiekiem.  

 

• Badani, najchętniej  otworzyliby firmą świadczącą usługi (69%). Osoby te wskazywały różnorodne branże.  

 

• Osoby, które nie zdecydowałyby się na założenie własnej firmy najczęściej argumentują to brakiem środków 
finansowych, brakiem takiej potrzeby (szczególnie osoby starsze) oraz obawą przed niepowodzeniem, 
odpowiedzialnością związaną z prowadzeniem firmy (szczególnie osoby młodsze).  

 

• Podobnie, tylko 8% badanych byłoby zainteresowanych prowadzeniem działalności ogólnie w branży „dom i 
ogród”. Nieco  bardziej skłonne byłyby osoby młodsze.  

 

• Jeszcze mniejszy odsetek badanych założyłby działalność w branży spożywczej (5%), istotnie rzadziej osoby 
w wieku 65+.  

 

 

 

24 
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[5] zdecydowanie tak 

[4] raczej tak 

[3] ani tak, ani nie 

[2] raczej nie 

[1] zdecydowanie nie 

trudno powiedzieć 

25 

Chęć założenia własnej firmy w przeszłości 
 

top2boxes 

12 

76 

low2boxes 

Średnia     1,9 

%, Ogółem  
(N=876 – osoby, które nie pracują lub pracują na etacie 

/ na umowę zlecenie / dzieło / na samozatrudnieniu) 

25-34  
(N=184) 

35-44 
(N=174) 

45-54  
(N=150) 

55-64  
(N=175) 

65+ 
(N=193) 

Q27. Czy kiedykolwiek myślał(a) Pan/i o założeniu własnej firmy/ działalności gospodarczej? 
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nie mam środków finansowych na rozpoczęcie działalności 

 po prostu nie mam takiej potrzeby\ nie chcę zakładać własnej 

 nie mam wystarczających zdolności\ brak wystarczających 
umiętności 

 miałem już kiedyś własną działalność/ złe doświadczenia 

 obawiam się niepowodzenia 

 skomplikowane procedury przy zakładaniu działalności gospoda 

 nie wierzę, że może się udać 

 jestem w nieodpowiednim wieku 

 nienormowane godziny pracy 

 duża konkurencja na rynku 

 ponoszenie odpowiedzialności finansowej i prawnej, zarówno z 

 inne 

 nie wiem/ trudno powiedzieć 

26 

Dlaczego nie zdecydowali się na założenie firmy 
 

%, Ogółem  
(N=106, osoby, które rozważały otwarcie firmy) 

Q31. Dlaczego nie  zdecydował(a) się Pan(i) na założenie własnej firmy/ działalności gospodarczej? 

33 
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wśród znajomych\ rodziny 

 w Internecie 

 wśród osób, które prowadzą własną firmę 

 w prasie branżowej 

 w urzędzie pracy 

 nigdzie nie poszukiwałem(am) informacji 

27 

Źródła informacji o zakładaniu firmy 
 

%, Ogółem  
(N=106, osoby, które rozważały otwarcie firmy) 

Q32. Gdzie poszukiwał/a Pan/i informacji o zakładaniu własnej firmy?  

36 

32 

30 

8 

4 

22 
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28 

Skłonność do założenia własnej firmy aktualnie 
 

Q12. Czy gdyby była taka możliwość zdecydował(a)by się Pan/i na założenie własnej firmy/ działalności gospodarczej? 

%, Ogółem  
(N=876 – osoby, które nie pracują lub pracują na etacie 

/ na umowę zlecenie / dzieło / na samozatrudnieniu) 
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budownictwo 

 branża spożywcza 

 branża kosmetyczna 

 motoryzacja 

 transport 

 gastronomia 

 branża odzieżowa 

 handel 

 inne 

 nie wiem/ trudno powiedzieć 

29 

Branże, w której planowaliby założenie własnej firmy 
 

69 

36 

8 

usługi 

 handel 

 produkcja 

%, Ogółem  
(N=83*, osoby, które są skłonne do założenia firmy) 

Ogólnie Szczegółowa 

11 

7 

7 

6 

5 

4 

4 

4 

31 

22 

Q21. W jakim sektorze chciał(a)by Pan/i rozpocząć własną działalność gospodarczą? Q22. W jakiej branży dokładnie chciał(a) by założyć własną działalność? Czym chciał(a)by się Pan/i zajmować?  

%, Ogółem  
(N=83*, osoby, które są skłonne do założenia firmy) 

„opiekuńcze”, „ogrodnictwo”, „agroturystyka”,  
„spawanie”, „ubezpieczenia”, „fryzjerstwo”, 

„nieruchomości”, „”usługi graficzne”, „księgowość”, 
„usługi teleinformatyczne”, „elektronika”, „reklama”, 

„edukacja/ sztuka”, „rękodzieło”, „produkcja wyrobów 
z drewna”, „tapicerstwo”, „optyka”, „doradztwo 

dietetyczne”, „naprawy”, „florystyka”, „media”, „usługi 
rolnicze”.  

* Uwaga - mała liczebność próby 
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30 

Dlaczego Polacy nie chcą zakładać własnych firm? 
 

Q13. Dlaczego nie zdecydował(a)by się Pan(i) na założenie własnej firmy/ działalności gospodarczej? Proszę wskazać maksymalnie pięć powodów.  

25-34 35-44  45-54  55-64 65+  

Ogółem (N=638 – osoby, które raczej lub zdecydowanie nie są 
skłonne do założenia własnej działalności) 

(N=98)  (N=110) (N=111) (N=151) (N=168) 

nie mam środków finansowych na rozpoczęcie 
działalności 

27 30 40 30 21 

 po prostu nie mam takiej potrzeby\ nie chcę 
zakładać własnej firmy 

14 21 25 27 45 

 obawiam się obciążeń finansowych, które mogą 
doprowadzić do bankructwa 

32 25 23 23 19 

 obawiam się niepowodzenia 30 31 19 28 13 

 duża konkurencja na rynku 22 19 20 28 18 

 nie mam wystarczających zdolności\ brak 
wystarczających umiejętności 

24 25 26 22 15 

 nie chcę brać na siebie odpowiedzialności 28 22 20 23 17 

 nie wierzę, że może się udać 15 25 14 25 11 

 ponoszenie odpowiedzialności finansowej i 
prawnej, zarówno za siebie, jak i za pracowników 

19 21 16 15 8 

 skomplikowane procedury przy zakładaniu 
działalności gospodarczej 

14 15 10 13 9 

 nienormowane godziny pracy 9 5 4 9 5 

 inne 2 0 0 1 10 
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Różnica istotna statystycznie na poziomie 95% 
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31 

Skłonność do założenia własnej działalności w branży 
„dom i ogród” 
 

%, Ogółem  
(N=927) 

Q15. Czy był(a)by Pan(i) zainteresowana/ zainteresowany prowadzeniem działalności gospodarczej w branży "dom i ogród"?  
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32 

Skłonność do założenia własnej działalności w branży 
spożywczej 
 

Q15.2. Czy był(a)by Pan(i) zainteresowana/ zainteresowany prowadzeniem działalności gospodarczej w branży spożywczej? 
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4.3. 
Skłonność Polaków do prowadzenia działalności  
w formie franczyzy 
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Skłonność do prowadzenia działalności franczyzowej 

• Pojęcie „franczyzy” jest znane połowie Polaków w wieku 25+. Połowa badanych twierdzi, że nigdy nie 
słyszała o terminie „franczyza” – istotnie rzadziej osoby starsze, od 45 roku życia, a szczególnie w wieku 65+.  

 

• Z badania wynika, że poziom wiedzy Polaków o franczyzie jest raczej na niskim poziomie, 29% kilka 
razy słyszało tę nazwę, 16% deklaruje, że zna nazwę, a 5% twierdzi, że doskonale wie, na czym 
polega franczyza. Istotnie częściej zasady działania franczyzy są znane osobom w wieku 25-44 niż 
przedstawicielom starszych grup wiekowych.  

 

• Osoby, które przynajmniej kilka razy słyszały o pojęciu „franczyza” zostały zapytane o to, czy w przeszłości 
myślały o założeniu tego typu działalności. 5% odpowiedziało twierdząco, istotnie częściej osoby w wieku 
25-34 lata.  

 

• Taki sam odsetek badanych Polaków (tj. 5%) deklaruje, że gdyby była taka możliwość aktualnie 
zdecydowałby się na rozpoczęcie działalności w formie franczyzy. Istotnie częściej osoby z najmłodszej 
analizowanej grupy wiekowej, tj. 25-34 lata.  

 

• Jednak, jeszcze mniejszy odsetek zdecydowałby się na rozpoczęcie działalności w ramach sieci Bricomarche 
(3%) oraz Intermarche (2%). Osoby najmłodsze (25-34 lata), przedstawiciele regionu północno-wschodniego 
oraz osoby obecnie prowadzące własną działalność gospodarczą chętniej otworzyłyby sklep pod szyldem 
Bricomarche. Natomiast prowadzenie sklepu Intermarche byłoby także atrakcyjne dla przedstawicieli starszych 
grup wiekowych – do 64 lat (istotnie bardziej niż dla osób w wieku 65+).  

 

• Badanych, którzy nie są zainteresowani prowadzeniem działalności w formie franczyzy Intermarche  

i Bricomarche zapytano, jakie są tego powody. Osoby te twierdzą zazwyczaj, że nie planują prowadzić żadnej 
działalności – 77% (szczególnie w wieku od 45 lat), dla 23% przeszkodą jest nieznajomość zasad 
prowadzenia firmy (istotnie częściej w wieku 45-54 lata), 11% wolałoby realizować swój pomysł na biznes 
(najczęściej w wieku 25-34 lata).  

34 
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Skłonność do prowadzenia działalności franczyzowej 

• Część badanych zwraca uwagę na nieznajomość zasad działania systemu franczyzowego (9%). Ponadto, 8% 
twierdzi, że jest to droga inwestycja – szczególnie Polacy do 54 roku życia.  

 

• Zdecydowana większość twierdzi spontanicznie, że nic nie skłoniłoby ich do otwarcia działalności 
franczyzowej (77%) – są to szczególnie osoby w wieku powyżej 45 lat.  

 

• Osoby z najmłodszych grup wiekowych zdecydowałyby się częściej niż starsi, gdyby otrzymały zapewnienie o 
dużych zyskach z inwestycji (9% wskazań w grupie 35 – 44 lata) lub straciłyby obecną pracę (5% w grupie 25-
34 lata). 

 

• Po odczytaniu, proponowanych czynników, które mogłyby zachęcić do otwarcia sklepu w formie franczyzy, 
odsetek osób, których nic by nie przekonało, nieco zmalał – z 77% do 69%, szczególnie wśród osób 
młodszych. W zamian za to, pojedyncze osoby wskazywały częściej, że posiadanie odpowiednich środków 
finansowych na rozpoczęcie działalności, utrata obecnej pracy, atrakcyjna oferta finansowa ze strony sieci, czy 
zapewnienie o dużych zyskach z inwestycji mogłoby zachęcić do podjęcia takiej działalności.  

35 
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25-34 35-44  45-54  55-64 65+  

Ogółem (N=927) (N=193)  (N=190) (N=166) (N=185) (N=193) 

Nie, nigdy nie słyszałem(am) 39 36 48 53 75 

 Kilka razy słyszałem(am) tę nazwę, 
ale nie wiem co ona znaczy 

32 35 31 29 17 

 Znam definicje franczyzy 21 23 15 13 7 

 Doskonale wiem, na czym polega 
franczyza 

8 7 5 5 2 

Znajomość pojęcia „franczyza” 
 

Q26. Czy zna Pan/Pani pojęcie "franczyza"? 
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Różnica istotna statystycznie na poziomie 95% 
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Chęć założenia własnej działalności w formie 
FRANCZYZY w przeszłości 
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Q28. Czy kiedykolwiek myślał(a) Pan/i o założeniu własnej działalności w formie franczyzy? Franczyzę, w skrócie można określić jako sprzedaż towarów lub usług pod marką właściciela sieci, na 
własny rachunek 
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38 

Skłonność do założenia własnej działalności w formie 
FRANCZYZY (aktualnie) 
 

Q5. Czy gdyby była taka możliwość zdecydował(a)by się Pan(i) na otwarcie działalności gospodarczej w formie franczyzy? Franczyzę, w skrócie można określić jako sprzedaż towarów lub usług pod 
marką właściciela sieci, na własny rachunek 

7 

50 

27 

12 

4 

[5] zdecydowanie tak 

[4] raczej tak 

[3] ani tak, ani nie 

[2] raczej nie 

[1] zdecydowanie nie 

trudno powiedzieć 

10 7 7 5 5 
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66 
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33 30 

23 

21 
18 

12 13 10 
5 

6 5 4 5 3 
1 1 1 

top2boxes 

5 

77 

low2boxes 

Średnia     1,7 

%, Ogółem 
  

(N=927) 

25-34  
(N=117) 

35-44 
(N=121) 

44-54 
(N=86) 

55-64 
(N=87) 

65+ 
(N=49) 

1,9 1,8 1,8 1,6 1,4 
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Skłonność do założenia własnej działalności w ramach 
sieci franczyzowej Bricomarche 
 

Q29. Czy był(a)by Pan(i) zainteresowana/ zainteresowany otwarciem supermarketu w ramach sieci franczyzowej Bricomarche? 

6 
3 

55 

24 

9 

3 
1 

 [5] zdecydowanie tak 

 [4] raczej tak 

 [3] ani tak ani nie 

 [2] raczej nie 

[1] zdecydowanie nie 

 Trudno powiedzieć 

 Nie znam marki 'Bricomarche' 

top2boxes 

3 

79 

low2boxes 

Średnia     1,6 

%, Ogółem 
  

(N=927) 

25-34  
(N=117) 

35-44 
(N=121) 

44-54 
(N=86) 

55-64 
(N=87) 

65+ 
(N=49) 

1,8 1,6 1,6 1,5 1,4 
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3 3 
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27 31 
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6 3 3 2 3 1 1 
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Skłonność do założenia własnej działalności w ramach 
sieci franczyzowej Intermarche 
 

Q16.  Czy był(a)by Pan(i) zainteresowana/ zainteresowany otwarciem supermarketu w ramach sieci franczyzowej Intermarche? 

3 
4 

55 

25 

10 

2 

 [5] zdecydowanie tak 

 [4] raczej tak 

 [3] ani tak ani nie 

 [2] raczej nie 

[1] zdecydowanie nie 

 Trudno powiedzieć 

 Nie znam tej nazwy 'Intermarche' 

top2boxes 

2 

80 

low2boxes 

Średnia     1,6 

%, Ogółem 
  

(N=927) 

25-34  
(N=117) 

35-44 
(N=121) 

44-54 
(N=86) 

55-64 
(N=87) 

65+ 
(N=49) 

1,7 1,7 1,5 1,5 1,4 
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25-34 35-44  45-54  55-64 65+  

Ogółem (N=698* ) (N=132)  (N=139) (N=133) (N=137) (N=157) 

nie planuję prowadzić żadnej firmy 62 68 76 87 91 

 nie znam się na prowadzeniu firmy 20 22 32 18 21 

 wolę zrealizować swój własny pomysł 
na biznes 

23 14 13 7 3 

 nie wiem na czym opiera się system 
franczyzowy 

8 11 14 7 6 

 uważam system franczyzowy za drogą 
inwestycję 

13 12 9 3 3 

 inny powód 4 4 2 0 4 

41 

Dlaczego Polacy nie są zainteresowani prowadzeniem 
działalności w formie franczyzy Intermarche i Bricomarche? 
 

Q25. Dlaczego nie był(a)by Pan(i) zainteresowana/ zainteresowany rozpoczęciem działalności franczyzowej? Proszę wskazać maksymalnie 3 powody. .  

77 

23 

11 

9 

8 

3 

% 

* osoby, które deklarują, że nie byłyby zainteresowane działalnością franczyzową z siecią Intermarche i Bricomarche  

H HIJ HIJ 

JKL L L 

KL 

KL KL KL 

HKL 

Różnica istotna statystycznie na poziomie 95% 
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Co skłoniłoby Polaków do rozpoczęcia działalności 
franczyzowej w ramach sieci Bricomarche lub Intermarche 

Spontanicznie 
 

77 

4 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

11 

H I J K L 

25-34 35-44  45-54  55-64 65+  

Ogółem (N=698*) (N=132)  (N=139) (N=133) (N=137) (N=157) 

Nic, nie zdecydowałbym się na otwarcie 
działalności franczyzowej 

69 70 80 77 85 

 Zapewnienie o dużych zyskach z inwestycji 5 9 3 3 3 

 Utrata obecnej pracy 5 1 2 3 1 

 Pomoc sieci w przygotowaniu  do otwarcia 
sklepu 

3 2 1 2 1 

 Posiadanie odpowiednich środków 
finansowych na rozpoczęcie działalności 

2 1 2 3 0 

 Atrakcyjna oferta finansowa ze strony sieci 
np. atrakcyjna marża, dodatkowy przychód 

za realizację celów sprzedażowych 

2 1 2 1 1 

 Zdobycie wiedzy\doświadczenia w 
handlu\w prowadzeniu sklep 

1 1 2 1 0 

 Możliwość poprowadzenia biznesu z 
partnerem\małżonkiem 

2 1 0 1 1 

 Udzielenie kredytu przez sieć na otwarcie 
sklepu 

0 3 0 0 0 

 Nie wiem/ trudno powiedzieć 14 12 10 11 10 

42 

Q17. Co skłoniłoby Panią/ Pana do otwarcia sklepu w formie franczyzy sieci Bricomarche lub Intermarche? (czyli sklepu pod ich szyldem). Proszę powiedzieć to własnymi słowami [pyt. otwarte].  

% 

* osoby, które deklarują, że nie byłyby zainteresowane działalnością franczyzową z siecią Intermarche i Bricomarche  

KL 

L 

L 

Różnica istotna statystycznie na poziomie 95% 

„Perspektywa bardzo wysokich zarobków, jak 
za taką odpowiedzialność.”  

„.Gwarancja wysokich zysków.” 

„Brak jakichkolwiek środków do życia.”  
„Jakbym nie miał z czego żyć.” 

„Duża pomoc ze strony tej firmy, pomoc 
finansowa i pomoc prawna, księgowa.”” 

„Ogromny zastrzyk gotówki.”  
„Bardzo duże zabezpieczenie finansowe.” 

„Niskie opłaty dotyczące franczyzy.” 

H HI 
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25-34 35-44  45-54  55-64 65+  

Ogółem (N=698*) (N=132)  (N=139) (N=133) (N=137) (N=157) 

Nic, nie zdecydował(a)bym się na otwarcie 
działalności franczyzowej 

55 60 70 77 80 

 Posiadanie odpowiednich środków 
finansowych na rozpoczęcie działalności 

5 6 6 7 4 

 Utrata obecnej pracy 8 6 8 3 1 

 Atrakcyjna oferta finansowa ze strony sieci 
np. atrakcyjna marża, dodatkowy przychód 

za realizację celów sprzedażowych 

8 3 4 2 3 

 Zapewnienie o dużych zyskach z inwestycji 8 5 3 2 1 

 Zdobycie wiedzy\doświadczenia w 
handlu\w prowadzeniu sklepu 

2 4 4 2 4 

 Pomoc sieci w przygotowaniu do otwarcia 
sklepu 

5 6 2 1 1 

 Udzielenie kredytu przez sieć na otwarcie 
sklepu 

4 1 2 3 3 

 Możliwość poprowadzenia biznesu z 
partnerem\małżonkiem 

2 4 2 1 1 

 Ktoś ze znajomych\ rodziny musiałby mnie 
namówić 

2 4 1 1 1 

43 

Co skłoniłoby Polaków do rozpoczęcia działalności 
franczyzowej w ramach sieci Bricomarche lub Intermarche 

Wspomaganie 
 

Q18. Które z podanych czynników skłoniłyby Panią/ Pana do otwarcia sklepu w formie franczyzy sieci Bricomarche lub Intermarche? Proszę wskazać maksymalnie pięć odpowiedzi 

69 

6 

5 

4 

4 

3 

3 

3 

2 

2 

% 

* osoby, które deklarują, że nie byłyby zainteresowane działalnością franczyzową z siecią Intermarche i Bricomarche  

H HI HI 

L L L 

KL 

KL 

KL KL 

L 

Różnica istotna statystycznie na poziomie 95% 
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Makroregiony 

 

północny 

środkowo - 
zachodni 

środkowy 

stołeczny 

północno - wschodni 

środkowo - 
wschodni 

południowo 
- wschodni 

południowy 

południowo 
- zachodni 
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Tablica przedziałów ufności i wielkości błędu 
statystycznego pomiaru 

LICZBA 
PRZYPADKÓW 

% 
3 
97 

% 
5 
95 

% 
10 
90 

% 
15 
85 

% 
20 
80 

% 
25 
75 

% 
30 
70 

% 
40 
60 

% 
50 
50 

100 3,4 4,4 6,0 7,1 8,0 8,7 9,2 9,8 10,0 

200 2,4 3,1 4,2 5,0 5,7 6,1 6,5 6,9 7,1 

300 2,0 2,5 3,5 4,1 4,6 5,0 5,3 5,7 5,8 

400 1,7 2,2 3,0 3,6 4,0 4,3 4,6 4,9 5,0 

500 1,5 1,9 2,7 3,2 3,6 3,9 4,1 4,4 4,5 

750 1,2 1,6 2,2 2,6 2,9 3,2 3,3 3,6 3,7 

1.000 1,1 1,4 1,9 2,3 2,5 2,7 2,9 3,1 3,2 

1.250 1,0 1,2 1,7 2,0 2,3 2,4 2,6 2,8 2,8 

1.500 0,9 1,1 1,5 1,8 2,1 2,2 2,4 2,5 2,6 

2.000 0,8 1,0 1,3 1,6 1,8 1,9 2,0 2,2 2,2 

2.500 0,7 0,9 1,2 1,4 1,6 1,7 1,8 2,0 2,0 

3.000 0,6 0,8 1,1 1,3 1,5 1,6 1,7 1,8 1,8 

3.500 0,6 0,7 1,0 1,2 1,4 1,5 1,5 1,6 1,7 

4.000 0,5 0,7 0,9 1,1 1,3 1,4 1,4 1,5 1,6 

5.000 0,5 0,6 0,8 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,4 
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