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Przed rokiem obiecaliśmy sobie, że następnym razem 
spotkamy się na żywo. Obiecaliśmy i słowa dotrzyma-

liśmy. Po roku „przerwy” na 12. stacjonarnym Kongresie 
Dealerów w Łodzi mogliśmy więc uhonorować najlepszych 
dealerów roku 2021 w takiej formie, na jaką bez wątpienia 
zasłużyli, czyli przy burzy braw podczas uroczystej ceremo-
nii rozdania Nagród Rynku Dealerskiego. Tego nam zabrakło 
rok temu, kiedy w warunkach pandemicznych o wspólnym 
spotkaniu nie mogło być mowy, a o wynikach plebiscytu de-
alerzy dowiadywali się podczas audycji online (choć później 
nie zabrakło też osobistego wręczenia dyplomu). Oby nigdy 
więcej (nie przypuszczamy zresztą, żeby kolejny taki kryzys 
miał się szybko powtórzyć, chociaż biorąc pod uwagę pery-
petie, z jakimi zmaga się branża, pewności nigdy za wiele…)!

Podczas poprzedniej edycji Nagród spotykaliśmy się z 
opinią, że „to nie czas na plebiscyty”, że trzeba skupić się na 
ratowaniu tego, co jest do uratowania, a wszelkie konkursy 
odłożyć na lepsze czasy. Tym razem nikt nawet o tym nie 
myślał – po dwóch latach dealerzy chcieli się najzwyczajniej, 
„po ludzku”, spotkać w większym gronie. Ale wystarczy już 
o poprzednim roku, skupmy się na tym, co mamy dziś. A jest 
tego niemało, bo ostatnie kilka-kilkanaście miesięcy obfito-
wało w niespodzianki i wyzwania, z którymi musieli sobie 
poradzić dealerzy – żeby wymienić choćby to najważniejsze, 
czyli kryzys podażowy, który niejako wymusił zmianę reguł 
gry. Czyli znów – łatwo nie było, a w czasach kryzysu każdy 
sukces liczy się podwójnie. 

Zasady konkursu były takie same jak zawsze – zwycięz-
ców wybierała Kapituła (którą w tym roku reprezentowało 
ponad 30 ekspertów związanych z branżą, w tym poprzedni 
zwycięzcy kategorii Człowiek Roku miesięcznika „Dealer” i 
Wschodząca Gwiazda Rynku Dealerskiego) oraz internauci 
(siła sprawcza Kapituły była wyższa: stanowiła 75 proc. wagi 
głosów). Rekordu z zeszłego roku (9 tys. głosów) pobić się nie 
udało, ale już najlepszy wynik sprzed Covidu – zdecydowa-
nie tak, a ponad 7 tys. zgłoszeń to drugi najlepszy rezultat w 
historii Nagród. A teraz najważniejsze: oto jak przełożyły się 
„skreślenia” i „kliknięcia” na poszczególne kategorie.

Z kryzysu wyszli 
silniejsi

NAGRODY RYNKU
DELARSKIEGO 
W LICZBACH
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Można śmiało powiedzieć, że Emil 
Frey Polska i powiązana z nim 

spółka Bawaria Motors to najwięksi wy-
grani tegorocznych Nagród Rynku. W 
tak trudnym okresie każde wyróżnienie 
musi budzić szacunek, ale podwójny 
sukces podczas jednej gali jest w historii 
Nagród czymś rzadko spotykanym (cho-
ciaż, paradoksalnie, podobnego wyczy-
nu dokonał przed rokiem, w równie nie-
sprzyjających okolicznościach, Mirosław 
Cichy). Odniesień do 2020 r. jest zresztą 
więcej, bo już wtedy Emil Frey znalazł się 
w trójce nominowanych do nagrody dla 
dużej grupy dealerskiej, a batalię o zwy-
cięstwo przegrał z... Grupą Cichy-Zasa-
da. Ale co się odwlecze…

Dlatego w tym roku to właśnie Emil 
Frey mógł odebrać laur najlepszego 

wśród największych. Laur w pełni zasłu-
żony, bo dealer udowodnił, że rozwijać 
można się w każdych warunkach. Firma 
wygrała z bezpieczną (choć nie olbrzymią) 
przewagą 6 pkt. proc. nad konkurentami 
– Grupą Krotoski i Grupą Bemo. Wpływ 
na końcowy rezultat miały niewątpliwie 
dobre wyniki zarówno w segmencie sa-
mochodów nowych (gdzie firma wsko-
czyła na 4. miejsce w Polsce, notując 
awans o dwa oczka), jak i używanych 
(pewna pozycja wicelidera, wskaźnik 
używane do nowych na poziomie 0,48). 
Łącznie wielomarkowy dealer sprze-
dał w poprzednim roku ponad 14 tys. 
aut. Na Kapitule duże wrażenie zrobiła 
również ekspansja obiektowa firmy – 
pod koniec wiosny Emil Frey otworzył 
w Jankach nowy, supernowoczesny sa-
lon MB Motors Janki.

Mocni na 
wszystkich 
frontach

GRUPA BEMO
Za skupienie w swoich rę-

kach wszystkich autoryzacji 
Forda w aglomeracji poznań-
skiej (dzięki zakupowi dealer-
stwa Auto Watin). Ale też za 
dołożenie swojej pierwszej na 
tym rynku (a drugiej w ramach 
grupy) autoryzacji Hyundaia (w 
obiekcie, z którego wcześniej 
sprzedawano wyłącznie Forda). 
I za 28% wzrostu sprzedaży aut 
używanych w 2020 r.

POZOSTALI 
NOMINOWANI

Emil Frey 
Polska

DUŻA GRUPA
DEALERSKA

Nagrody Rynku
Dealerskiego 2021

GRUPA KROTOSKI
Za przemyślaną strategię 

rozwojową i awans do TOP10 
największych grup dealerskich 
w Polsce, do tego – jedyny taki 
przypadek w „dziesiątce” – ze 
wzrostem sprzedaży aut w 
kryzysowym roku 2020 (+5,5% 
r/r). Co równie istotne, wzrost 
ten został wygenerowany or-
ganicznie, czyli bez ekspansji 
terytorialnej ani przejęć czy 
akwizycji innych dealerstw.

FOT. Magdalena Marks-Jung z firmy Emil Frey 
Polska z pamiątkowym dyplomem. Nagrodę 
wręczyli Tomasz Kulesza, wiceprezes zarządu 
Grupy Masterlease, i Jarosław Brzuzy, 
wiceprezes zarządu PKO Leasing 
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11 edycja Nagród Rynku Dealer-
skiego była świadkiem kilku 

wyjątkowo zażartych pojedynków, 
choćby w kategorii Człowieka Roku 
czy Dealera Flotowego. Inaczej wy-
glądała sytuacja w zestawieniu ma-
łych grup dealerskich, gdzie zwy-
cięzca wygrał bardzo wyraźnie. 
Pewny triumf Toyoty Romanowski 
nie jest przypadkiem, nie jest też 
wynikiem słabszej konkurencji, 
bo tegoroczna stawka była bardzo 
mocna. Jest za to efektem świetnego 
zarządzania i imponującej inwestycji 
na krakowskim rynku. Zacznijmy od 
liczb – wzrost sprzedaży nowych aut 
o 17,22 proc. zaowocował awansem 
aż o 10 pozycji na Liście Top50. To 
zarazem najwyższy wskaźnik wzro-
stu w całym rankingu, w którym pod 
kreską znalazło się… 45 spośród 50 
uczestników zestawienia. Dealer 
wywodzący się z Radomia 18. miej-
sce na Liście aut nowych uzupełnił 

15. pozycją w „używkach”, gdzie firma 
również uniknęła spadków sprzeda-
ży, przeskakując o kolejne oczka.

Ale teraz clou. Przed rokiem na-
grodę w kategorii Mała Grupa Dealer-
ska zdobyła firma BMG Goworowski, 
a argumentem „za” była inwestycja w 
jeden z największych obiektów Mer-
cedesa w Europie. Nie inaczej jest tym 
razem – Toyota Romanowski może 
pochwalić się nowym salonem Toyo-
ty i Lexusa zbudowanym przy popu-
larnej Zakopiance. Krakowski gigant 
dysponuje powierzchnią użytkową 
rzędu 13,5 tys. m2, a w części wy-
stawowej może pomieścić ponad 40 
samochodów. Co zaś najważniejsze, 
właściciele dealerstwa zapewniają, że 
imponujący gabarytowo obiekt zaczął 
na siebie zarabiać niemal z marszu. 
Efekt? Po trzech kwartałach 2021 r. 
firma zanotowała lepszy wynik sprze-
dażowy niż w całym roku 2020.

G&G AUTO
Wygląda na to, że po podzia-

le Autorudu dealer z Rzeszowa 
stał się jeszcze mocniejszy. W 
2020 r. firma w efektowny spo-
sób powróciła na listę TOP50, 
awansując aż o 15 pozycji, a do 
tego, jako jedna z nielicznych, 
zanotowała wzrost sprzedaży 
zarówno w autach nowych, jak 
i używanych. Godny uwagi jest 
zwłaszcza ogromny skok w seg-
mencie używanych – o 153%.

POZOSTALI 
NOMINOWANI

GRUPA SIKORA
Nominacja za dynamiczny 

rozwój w trudnych czasach. 
Pod koniec 2020 r. dealer nabył 
stację BMW w Lubinie należącą 
do Dex-Premium, a dwa mie-
siące później uruchomił w ro-
dzimym Mikołowie pierwszy w 
Europie obiekt BMW M Motor-
sport. Plany na przyszłość też 
budzą respekt – kolejna stacja 
BMW, tym razem w Zielonej 
Górze, oraz... własny tor wy-
ścigowy.

Zbudowali 
olbrzyma

Toyota 
Romanowski

MAŁA GRUPA
DEALERSKA

FOT. Zwycięstwo Toyoty Romanowski ogłosił 
Tomasz Betka z miesięcznika „Dealer”.  
Nagrodę z kongresowej sceny odebrali  
Elżbieta Romanowska i Konrad Romanowski
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Firma, którą należy stawiać za 
wzór w kategorii dobrego za-

rządzania. Dealer BMW i Forda z 
Częstochowy może zaliczyć ostat-
ni rok do bardzo udanych, zarówno 
pod kątem finansowym, jak i wolu-
menowym. Utrzymanie sprzeda-
ży samochodów nowych w 2020 r. 
na poziomie zbliżonym do okresu 
przed pandemią (dealer zanotował 
marginalny spadek, o 0,25 proc.) 
trzeba traktować w kategorii duże-
go sukcesu, a o lepszym wskaźniku 
wzrostu na Liście TOP75 mogą mó-
wić, wyłączając z zestawienia sprze-
dawców Toyoty, raptem trzy firmy. 
W rezultacie z salonów Frank-Carsu 
wyjechało przed rokiem ponad 1,5 
tys. nowych aut, a dealer awansował 

o 25 pozycji. Wynik godny szacunku, do 
tego zrealizowany na trudnym często-
chowskim rynku.

Uwagę oceniających zwróciły jed-
nak nie tylko słupki w Excelu, ale tak-
że dywersyfikacja źródeł dochodu, bo 
oprócz standardowej działalności de-
alerskiej Frank-Cars specjalizuje się w 
samodzielnej produkcji zabudów dla 
samochodów specjalnych. Już w 2004 r. 
firma otworzyła Centrum Adaptacji Po-
jazdów, stając się cenionym partnerem 
dla straży pożarnej, służby drogowej 
czy pogotowia wodociągowego. Tego-
roczny laur jest więc poniekąd zwień-
czeniem drogi, którą dealer pokonał 
w ostatnich latach. Drogi czasem pod 
prąd, ale i pełnej sukcesów.

Wykonują 
dobrą robotę FIRMA MOTORYZACYJNA

LIGĘZA
Dla dealerów związanych z 

koncernem Stellantis przykład fir-
my Ligęza stanowi dowód, że ist-
nieje dalsze życie po opuszczeniu 
„macierzystej” sieci. Po wypowie-
dzeniu umowy przez producenta 
dealer z Jeleniej Góry nie czekał 
na rozwój wydarzeń, ale zaczął 
rozglądać się za współpracą z inną 
marką. Efekt? W miejscu jelenio-
górskiego Opla działa teraz sa-
lon Hyundaia.

POZOSTALI 
NOMINOWANI

ZK MOTORS
W krótkim czasie kielecki 

dealer BMW znacznie zwięk-
szył swój zasięg. W maju firma 
nabyła dealerstwo niemieckiej 
marki premium w Rzeszowie, 
a kolejne inwestycje powsta-
ją już w Radomiu. Dzięki tym 
posunięciom ZK Motors sta-
nie się jedynym autoryzowa-
nym sprzedawcą BMW i MINI 
na terenie województwa świę-
tokrzyskiego, podkarpackiego 
oraz w Radomiu.

Frank-Cars

DEALER
1-2 LOKALIZACJE

FOT. Wyróżnienie w kategorii Dealer z 1-2  
lokalizacjami przyjął w imieniu firmy Frank-Cars 
Mateusz Rozumek. Dyplom przekazał Robert 
Wysocki reprezentujący spółkę Axalta
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Przed laty nagrodę Dealera Aut Uży-
wanych często wygrywały firmy, 

które w danym roku notowały wy-
śmienite wyniki sprzedaży. Ostatnio 
tendencja zaczęła się jednak odwracać, 
o czym świadczy chociażby ubiegło-
roczne zwycięstwo Autogali, która 
oczarowała Kapitułę oraz internautów 
nowatorskim podejściem do tematu 
odkupu „używek” za pośrednictwem 
aplikacji CyberDealer. Nowy trend kon-
tynuuje Bawaria Motors, dealer BMW i 
MINI powiązany kapitałowo z Grupą 
Emil Frey Polska. Firma postawiła na 
digitalizację procesów sprzedażowych, 
a jednym z najciekawszych rozwiązań, 
które wdrożył dealer, są autorskie fil-
my na temat większości aut używa-
nych (na razie, bo docelowo Bawaria 
Motors chce w ten sposób prezento-
wać wszystkie swoje pojazdy „z drugiej 
ręki”), które trafiają do sprzedaży.

Nagrania są dostępne na kanale Uży-
wane Bawaria Motors TV oraz na portalu 
Otomoto. Oglądając materiał, widz pozna 
nie tylko podstawowe parametry prezen-
towanego modelu, ale będzie mógł rów-
nież „zajrzeć” do środka. Pomysł narodził 
się już przed rokiem i jest obecnie reali-
zowany we wszystkich stacjach dealera, 
zaś za produkcję materiałów odpowiadają 
sami pracownicy działu aut używanych. 
Trudno wymarzyć sobie lepszą chwilę 
na podobny debiut – w trakcie pandemii, 
kiedy zainteresowanie kanałem online 
stale rośnie. A o tym, że Bawaria czuje 
się w internecie jak ryba w wodzie, chy-
ba nie musimy przypominać – jeśli jednak 
byłaby taka potrzeba, to prosimy zajrzeć 
do wrześniowego numeru na stronę 54, 
gdzie przedstawiliśmy wyniki rankingu 
Internetowy Dealer Roku 2021. Wtedy 
wszystko będzie jasne.

Używane 
w kadrze GRUPA PLICHTA

Trójmiejski dealer może za-
liczyć ostatnie kilkanaście mie-
sięcy do bardzo udanych. Firma 
notowała dobre wyniki sprzeda-
żowe, a do tego otwierała nowe 
salony. Świetnie szło jej także w 
segmencie samochodów używa-
nych – ponownie największy wo-
lumen w Polsce, wzrost sprzeda-
ży o 13% i niezły współczynnik 
sprzedaży używanych do no-
wych (na poziomie 0,41).

POZOSTALI 
NOMINOWANI

KRUBAGROUP
Firma, która nie posiada 

autoryzacji na sprzedaż aut no-
wych (i jest to jej świadomy wy-
bór), nawet w pandemicznym 
roku zanotowała – sprzedając 
ponad 400 pojazdów używa-
nych – dodatni wynik finan-
sowy. Dealer lubuje się też w 
nowinkach technologicznych 
( jak Virtual Car Studio 360), a 
w 2020 r. postawił pierwszy w 
Polsce salon według standardu 
Renault Selection.

DEALER AUT 
UŻYWANYCH

Bawaria 
Motors

FOT. Tego wieczora Magdalena Marks-Jung 
stanęła na scenie dwukrotnie. Zwycięstwa  
w kategorii Dealera Aut Używanych winszował 
Łukasz Liss z CarGarantie
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DEALER
FLOTOWY

Gall-ICM

Dealer wskazywany przez firmy 
posiadające parki samochodo-

we jako stacja wzorcowa – i chyba 
trudno o lepszą rekomendację w 
przypadku laureata nagrody w ka-
tegorii Dealer Flotowy. Gdzie tkwi 
tajemnica sukcesu Gall-ICM? Chodzi 
przede wszystkim o pełny profesjo-
nalizm z punktu widzenia obsługi 
klienta, czyli: serwis pracujący od 
poniedziałku do piątku od 6.00 do 
22.00 (a do tego w sobotę między 6 a 
14), szeroką dostępność aut zastęp-
czych i usługę door to door. Każdy z 
tych punktów nawet osobno stanowi 
o sile firmy, zaś razem składają się 
na obraz dealera, który na sprzeda-
ży flotowej zjadł zęby. Do niedawna 
etyka pracy we wrocławskiej stacji 
robiła jeszcze większe wrażenie, 
bo serwis mechaniczny był otwarty 

przez całą dobę, a klienci Gall-ICM zo-
stawiali auta wieczorami, by odbierać 
je… rankiem następnego dnia. Dopiero 
zmiany na rynku pracy i pojawienie się 
nowych serwisów Skody na wrocław-
skim rynku skłoniły dealera do porzu-
cenia  pomysłu, który z powodzeniem 
realizował przez 3 lata.

Sprawna komunikacja w segmencie 
flotowym zaowocowała zresztą bardzo 
dobrym wynikiem na liście TOP50 – de-
aler awansował o 4 pozycje, wskakując 
na 38. miejsce. Sprzedaż prawie 2,7 tys. 
nowych aut i spadek rejestracji wzglę-
dem 2019 r. o jedynie 9 proc. to rezul-
tat, który musi imponować, zwłaszcza 
jeśli weźmiemy pod uwagę, że Gall-ICM 
dysponuje tylko jednym salonem i jedną 
autoryzacją.

Polecani 
przez klientów GRUPA MARVEL

Za zaplecze logistyczne  
i specjalizację. Wywodzący się z 
Łodzi dealer Kii i Hyundaia od 
lat funkcjonuje z powodzeniem 
na rynku przetargów samocho-
dowych. By jeszcze uspraw-
nić kontakt z klientem i proces 
przygotowania aut pod konkret-
ne zamówienia, w 2018 r. Marvel 
otworzył pod Łodzią centrum 
przebudowy i obsługi pojazdów 
flotowych oraz specjalnych.

POZOSTALI 
NOMINOWANI

ODYSSEY
Za autorski pomysł na flo-

ty. Stołeczny dealer przewar-
tościował w ostatnich latach 
swoją politykę sprzedaży i 
obsługi dużych klientów fir-
mowych i CFM-ów. Po pierw-
sze, zrezygnował z mniej ren-
townych umów (w salonie i 
serwisie), po drugie – założył 
dealerski CFM, który też samo-
dzielnie generuje zysk.

FOT. Wygrana firmy z Wrocławia to dowód, 
że do sprawnej sprzedaży flotowej nie potrzeba 
wielu obiektów. Jerzemu Grobelnemu z Gall-ICM 
nagrodę wręczył Leszek Radzikowski z firmy 
Castrol
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DEALER DOBRYCH
UCZYNKÓW

Jaszpol

Tegoroczna nagroda Dealera 
Dobrych Uczynków pozostała 

w Łodzi. O zwycięstwie Jaszpolu, 
dealera Renault, Dacii i Opla, za-
decydował zaledwie jeden głos, a 
trójkę nominowanych dzieliły tylko 
dwa oczka. Tak zacięta rywalizacja 
to zarazem najlepszy dowód na to, 
że wśród dealerów chęć pomocy 
innym jest czymś równie natural-
nym jak sprzedaż aut. W przypad-
ku firmy Jaszpol nie można mówić 
o jednej zorganizowanej akcji, po-
nieważ dealer od lat działa na wielu 
różnych polach, udzielając wspar-
cia potrzebującym dzieciom i oso-
bom przewlekle chorym. W trakcie 
pandemii dealer organizował spe-
cjalne akcje serwisowe za złotów-
kę, aby okazać szacunek i wsparcie 
służbom medycznym, ale naszą 
uwagę zwróciła przede wszyst-
kim inicjatywa „Krew Paliwem Ży-

cia”, przeprowadzona przez firmę we 
współpracy z Regionalnym Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w 
Łodzi. Oprócz pomocy doraźnej ce-
lem projektu była promocja dzielenia 
się krwią i kształtowanie świadomo-
ści w tym zakresie. Działania dealera 
udowadniają też, jak ważna jest akty-
wizacja osób, z którymi mamy do czy-
nienia na co dzień – dzięki współpra-
cy jesteśmy bowiem w stanie nieść 
pomoc skuteczniej i dotrzeć do więk-
szej liczby potrzebujących.

Podczas 12. Kongresu Deale-
rów Marek Konieczny, ustępujący 
po trzech kadencjach prezes ZDS-
-u, kolejny raz podkreślił, że tytuł 
Dealera Dobrych Uczynków jest 
najcenniejszym wyróżnieniem, ja-
kie może otrzymać przedstawiciel 
branży. I w pełni się z tą oceną zga-
dzamy.

Pomoc weszła 
im w krew GRUPA CYGAN

Za wytrwałość w niesieniu 
pomocy i wsparcia dla medy-
ków podczas każdej z fal pande-
mii, (m.in. za zapoczątkowanie 
ogólnopolskiej akcji #jedzie-
myzpomocą, w ramach której 
dealerzy Toyoty przekazywali 
auta na potrzeby służby zdro-
wia). Firma brała też udział w 
doposażaniu Pogotowia Ratun-
kowego, a także w akcji „Goto-
wi do Pomocy” skierowanej do 
seniorów.

POZOSTALI 
NOMINOWANI

TOYOTA NOWAKOWSKI
Za aktywne promowa-

nie działalności dobroczynnej 
wśród wałbrzyszan. Za akcję 
#jedziemyzpomocą oraz wał-
brzyską akcję charytatywną 
„Czerwona Linia” – ułatwiającą 
kontakt szukającym pomocy 
seniorom. A także za pomoc 
finansową dla uzdolnionej na-
ukowo i sportowo młodzieży 
oraz wsparcie akcji „Wrocław-
skie Hospicjum dla Dzieci”.

Roku 2021

FOT. Laureata w kategorii Dealera Dobrych 
Uczynków ogłosił tradycyjnie Sławomir  
Czarnecki z TUiR Warta (po lewej).  
Dyplom przyjął szef firmy Jaszpol 
Krzysztof Jaroszewicz
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Nieczęsto się zdarza, żeby tytuł 
Wschodzącej Gwiazdy Rynku 

Dealerskiego otrzymywała osoba, 
która w branży motoryzacyjnej ma 
pozycję silniejszą niż… niejeden de-
aler. Ale i rzadko mamy do czynienia 
z tak spektakularną ścieżką kariery 
w ramach jednego z największych 
i najsilniejszych graczy rynku de-
alerskiego. Słowem „spektakularny” 
możemy również opisać wynik uzy-
skany przez Błażeja Mrugalskiego w 
tegorocznej edycji Nagród – 51 proc. 
głosów oddanych na przedstawicie-
la Grupy Bemo (wygrana zarówno w 
głosowaniu Kapituły, jak i wśród in-
ternautów) to zdecydowanie najlep-
szy wynik we wszystkich 8 katego-
riach. Nie mamy zatem wątpliwości, 

że laur dla przedstawiciela młodego 
pokolenia trafił we właściwe ręce.

Pomimo młodego wieku (rocznik 
1989) Błażej Mrugalski od wielu lat 
był wdrażany w życie firmy, osiąga-
jąc pozycję wiceprezesa i współwła-
ściciela dealerstwa, w którym odpo-
wiada m.in. za marki Mercedes-Benz 
i Citroen oraz najem krótkotermino-
wy GB rent. To także współautor do-
brych wyników Grupy nominowanej 
przecież do nagrody Dealera Roku. 
Sukcesja? Za wcześnie jeszcze, żeby 
ferować wyroki, ale można pokusić 
się o tezę, że Piotr Mrugalski będzie 
mógł w najbliższym czasie spać spo-
kojnie, bo przyszłość firmy znajduje 
się w dobrych rękach.

Gotowy 
na objęcie 
sterów

JAKUB BEDNAREK,
GRUPA BEDNAREK

Menedżer młodego pokole-
nia wywodzący się ze sprzeda-
ży. W łódzkiej grupie Bednarek 
początkowo związany głównie z 
marką SEAT – najpierw jako szef 
sprzedaży, a następnie dyrektor 
zarządzający. Od 2020 r. członek 
zarządu i ścisłego kierownictwa 
dealerstwa. Absolwent Akademii 
Dealer Business Management dla 
dealerskich następców.

POZOSTALI 
NOMINOWANI

PIOTR GÓRSKI, 
G&G AUTO

Współzarządzający grupą 
G&G Auto (dawniej: Autorud 
Rzeszów), zaś od połowy ze-
szłego roku także „głównodo-
wodzący” jej lubelskich oddzia-
łów (Audi, Skoda, Volkswagen). 
W Lublinie udało mu się zna-
cząco zwiększyć sprzedaż i po-
prawić udziały rynkowe każde-
go z brandów. Pomysłodawca 
dwóch „submarek” grupy: G&G 
Autodetaling oraz G&G Classic.

WSCHODZĄCA 
GWIAZDA RYNKU 
DEALERSKIEGO

Błażej 
Mrugalski 
Grupa Bemo

FOT. Dwa lata po sukcesie Piotra Mrugalskiego 
(Człowiek Roku 2019) nagroda Wschodzącej 
Gwiazdy Rynku Dealerskiego trafia w ręce syna. 
Wyróżnienia pogratulował mu Waldemar Dolny 
z AkzoNobel
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Bogusław 
Kowalski 
Auto Idea

CZŁOWIEK
ROKU

Człowiekiem Roku miesięcznika 
„Dealer” z reguły zostają wizjo-

nerzy, osoby, które nie tylko dobrze 
radzą sobie ze sprzedażą samocho-
dów, ale też swoim zachowaniem in-
spirują innych. W tę narrację świet-
nie wpisuje się Bogusław Kowalski, 
właściciel firmy Auto Idea. Tego-
roczny laureat stoczył niezwykle 
wyrównaną batalię o tytuł Człowie-
ka Roku, o włos wyprzedzając Tade-
usza Zdunka i Marka Romanowskie-
go. Kowalski sprawnie poprowadził 
firmę w trudnym okresie, łącząc 
znakomite wyniki finansowe z nie-
złym wolumenem w pandemicznym 
roku 2020. Przedstawiciel Mercede-
sa i Mazdy nie zapomniał przy tym 
o „sprawach ludzkich” – tuż przed 
wybuchem drugiej fali pandemii fir-
ma wprowadziła darmowe testy na 
obecność koronawirusa we wszyst-
kich swoich placówkach, aby zadbać 
o bezpieczeństwo załogi i zapewnić 

ciągłość pracy w przypadku ewentual-
nych infekcji.

Kolejnym ruchem Bogusława Ko-
walskiego jest budowa dwóch zupełnie 
nowych obiektów marki Mercedes – 
pierwszy salon ma powstać w Warsza-
wie, drugi – w Suwałkach. Inwestycja w 
stolicy pierwotnie wiązała się z wprowa-
dzaniem przez Daimlera nowych stan-
dardów MAR 2020, chociaż dealer miał 
rzecz jasna możliwość przebudowania 
jednego z już istniejących obiektów. O 
budowie drugiego salonu niemieckiej 
marki w aglomeracji warszawskiej prze-
sądziły aspekty ekonomiczne i rozwój 
firmy. Tym samym Auto Idea będzie je-
dynym przedstawicielem Mercedesa w 
Warszawie dysponującym dwiema sta-
cjami sprzedaży. Jeśli obie inwestycje 
dojdą do skutku, w ciągu najbliższych 2-3 
lat firma niemal podwoi swoje dotych-
czasowe portfolio. Takiego „kryzysu” ży-
czymy wszystkim dealerom.

Dwa kroki 
przed innymi MAREK ROMANOWSKI, 

TOYOTA ROMANOWSKI
Za konsekwentny i oszałamia-

jący rozwój (wzrost sprzedaży o 17% 
w 2020 r.), a głównie za stworzenie 
w Krakowie największego salonu 
Toyoty w Polsce i ostateczne udo-
wodnienie, że poziom sprzedaży 
na danym rynku to nie preferencje 
klientów, tylko sprawność bizneso-
wa dealera. Jeszcze w 2019 r. udział 
Toyoty w rynku krakowskim wyno-
sił niecałe 9%, w 2020 r. – już blisko 
12%. Taki wynik pozwolił marce na 
wyprzedzenie Skody.

POZOSTALI 
NOMINOWANI

TADEUSZ ZDUNEK, 
GRUPA ZDUNEK

Za odwagę, a nawet brawurę 
w inwestycyjnym rozwoju swojej 
grupy dealerskiej. I za ryzykowną 
drogę pod prąd. Kiedy mało kto 
myśli, by wiązać się ze Stellan-
tisem, on chce zostać głównym 
graczem tego koncernu w Trój-
mieście. Kiedy większość firm z 
dystansem podchodzi do opłacal-
ności sprzedaży aut JLR, on kopie 
fundamenty pod nowy obiekt.

FOT. Tytuł Człowieka Roku miesięcznika „Dealer” 
trafił do Bogusława Kowalskiego, prezesa firmy 
Auto Idea. Dyplom i uroczyste gratulacje przeka-
zał Mariusz Kurowski, wiceprezes firmy Benefia 
Ubezpieczenia
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Członkowie Kapituły 2021

MAURYCY 
DZIAŁOSZYŃSKI
CAREDO

PIOTR MRUGALSKI 
GRUPA BEMO

MICHAŁ NALEPA
COFIDIS

GRZEGORZ KAŹMIERSKI 
ITALCOM

JAROSŁAW ROZESŁANIEC
T-SYSTEMS

KONRAD KIEŁBASA 
BUDMAT AUTO

ARTUR FEDORCZYK 
AXALTA

MICHAŁ ŁUCZAK 
GRUPA WRÓBEL

MALWINA LIS
GRUPA LIS

MAREK KONIECZNY 
DCG DEALER CONSULTING

VACLAV KLOUB
AKZONOBEL

MICHAŁ SIEDZIENIEWSKI 
MIESIĘCZNIK DEALER

ANDRZEJ GARCAREK 
AUTO PARTNER GARCAREK

ROBERT GWADERA
ALLIANZ

PAWEŁ PABISIAK 
TUiR WARTA

ROBERT KRUPIŃSKI
AutoDNA

MARIUSZ KUROWSKI 
BENEFIA UBEZPIECZENIA

ADRIAN WINKLER 
PPG INDUSTRIES

MIROSŁAW CICHY
GRUPA CICHY-ZASADA

MICHAŁ MĘCLEWSKI 
ING LEASE

TOMASZ BETKA 
MIESIĘCZNIK DEALER

PATRYK MAZUR 
CARGARANTIE

TOMASZ KAPELA
PKO LEASING

LESZEK RADZIKOWSKI
CASTROL

DOROTA KORCZYK 
GRUPA KORCZYK

ARTUR KOZIOŁ
SANTANDER LEASING

PIOTR WIETRZYCHOWSKI 
GRUPA CSV

WIOLETTA KAŹMIERCZAK
ERGO HESTIA

JAROSŁAW ROMAŃCZUK
AUTO WIMAR

MIKOŁAJ SZADKOWSKI 
MOTORTEST

Nagrody Rynku
Dealerskiego 2021

przedstawiciele �irm z otoczenia rynku dealerskiego
eksperci branży
laureaci Nagród personalnych z poprzednich edycji


