Warszawa, 22 lipca 2021
LIST INTENCYJNY
w sprawie dalszych wspólnych działań na rzecz
podnoszenia standardów współpracy na rynku franczyzy w Polsce

Federacja Przedsiębiorców Polskich
Konfederacja Lewiatan
Krajowa Izba Gospodarcza
Polska Izba Handlu
Polska Organizacja Franczyzodawców
Stowarzyszenie Mikroprzedsiębiorców i Franczyzobiorców

(dalej: „Strony”)

biorąc pod uwagę rolę, jaką franczyza odgrywa we współczesnej gospodarce,
zgadzając się co do potrzeby zapewnienia harmonijnej współpracy pomiędzy Franczyzobiorcami
i Franczyzodawcami,
konkludując dotychczasowe wysiłki Zespołu Roboczego ds. Franczyzy działającego przy Rzeczniku
Małych i Średnich Przedsiębiorców,
których efekty – wypracowane w atmosferze dialogu, na podstawie wymiany doświadczeń wszystkich
członków Zespołu – stanowią punkt wyjścia do dalszych działań samoregulacyjnych branży,

Strony deklarują wolę:
1. kontynuowania działań na rzecz podnoszenia standardów współpracy na rynku franczyzy
w Polsce, a także dalszego współdziałania na rzecz dialogu o stanie i potrzebach polskiego
rynku franczyzy oraz konstruktywnej współpracy wszystkich jego uczestników, przy jak
najszerszym udziale podmiotów tworzących dotąd Zespół Roboczy ds. Franczyzy;
2. powołania do życia samoregulacji branżowej w formie Kodeksu Dobrych Praktyk dla Rynku
Franczyzy, opracowanego na podstawie Założeń przyjętych przez Zespół, otwartego dla
wszystkich franczyzodawców oraz organizacji zrzeszających franczyzobiorców, którzy
chcieliby zostać jego Sygnatariuszami;
3. udostępnienia Kodeksu Dobrych Praktyk dla Rynku Franczyzy na dedykowanej Platformie,
której współgospodarzami na zasadzie dobrowolności mogą zostać organizacje zrzeszające
franczyzodawców oraz organizacje zrzeszające franczyzobiorców;

4. zaproszenia do udziału we współtworzeniu Platformy instytucji wspierających rozwój
franczyzy w Polsce, w tym organizacji pozarządowych i społecznych oraz środowisk
akademickich.
Do czasu przyjęcia Kodeksu Dobrych Praktyk dla Rynku Franczyzy List pozostaje otwarty dla
wszystkich organizacji, które wchodziły w skład Zespołu Roboczego ds. Franczyzy i może zostać
przez nie podpisany.

Federacja Przedsiębiorców Polskich, Arkadiusz Pączka Wiceprzewodniczący

Konfederacja Lewiatan, Maciej Witucki Prezydent Konfederacji Lewiatan

Krajowa Izba Gospodarcza, Karolina Opielewicz Członkini Zarządu

Polska Izba Handlu, Waldemar Nowakowski Prezes Zarządu, Maciej Ptaszyński Wiceprezes Zarządu

Polska Organizacja Franczyzodawców, Monika Dąbrowska Prezes Zarządu

Stowarzyszenie Mikroprzedsiębiorców i Franczyzobiorców, Paweł Tracz Prezes Zarządu

