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24.02.2023
Wojciech Kordalewski / Marek Konieczny
Zarządzanie firmą dealerską - Quo Vadis biznesu. Marże i wyniki firmy 
dealerskiej i jej poszczególnych działów

24.03.2023
Wojciech Kordalewski
Zarządzanie działem samochodów nowych 
- zarządzanie sprzedażą, organizacja struktury działu

14.04.2023
Wojciech Kordalewski
Zarządzanie działem samochodów nowych 
(systemy wynagrodzeń, planowanie sprzedaży) i działem F&I 

19.05.2023
Michał Wąsik
Zarządzanie działem sprzedaży samochodów używanych

25.02.2023 
Adrianna Lewandowska
Sukcesja w firmie dealerskiej

25.03.2023 
Wojciech Kordalewski
Zarządzanie działem samochodów nowych 
- organizacja procesu sprzedaży

15.04.2023 
Krzysztof Sosnowski
Zarządzanie działem flotowym - współpraca z firmami CFM

20.05.2023 
Michał Wąsik
Zarządzanie działem sprzedaży samochodów używanych

CASE STUDY 
GRUPA WRÓBEL 

Sesja specjalna
we Wrocławiu

Sesja specjalna 
we Wrocławiu

2.06.2023
Michał Łuczak
Jak z sukcesami prowadzić 
dealerską firmę rodzinną?
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23.06.2023
Marek Jeliński
Marketing w firmie dealerskiej

22.09.2023
Wojciech Kordalewski
Zarządzanie serwisem mechanicznym i blacharsko-lakierniczym 
- struktura organizacyjna działów i zarządzanie działami

20.10.2023
Wojciech Kordalewski
Zarządzanie serwisem mechanicznym i blacharsko-lakierniczym 
- budżetowanie roboczogodzin i optymalizacja kosztów

17.11.2023
Anna Małecka
Zarządzanie zespołem i kadrą managerską

8.12.2023
Wojciech Kordalewski/Marek Konieczny
Egzamin końcowy

24.06.2023 
Piotr Majcher
Excel w zarządzaniu firmą dealerską

23.09.2023 
Wojciech Kordalewski
Zarządzanie serwisem mechanicznym i blacharsko-lakierniczym 
- systemy wynagrodzeń, planowanie sprzedaży

21.10.2023 
Andrzej Sadowski
Zarządzanie działem części zamiennych

18.11.2023 
Wojciech Kordalewski
Zarządzanie stacją dealerską 
– strategie działania, budżetowanie

9.12.2023 
Wojciech Kordalewski/Marek Konieczny
Egzamin końcowy



DEALER AKADEMIA BUSINESS MANAGEMENT

AkademiaAkademia
Business Management PROGRAM ZAJĘĆ

QUO VADIS DEALERSKIEGO BIZNESU – KOSZTY, 
MARŻE, ZYSKI

• Modele biznesowe firm dealerskich – omówienie
• Skąd się biorą KPI? Jak powstają najważniejsze w zarządzaniu 

dealerstwem wskaźniki?
• Dealerskie koszty – na co wydajemy najwięcej?  

Czy da się to ograniczyć?
• Jaką marżę powinniśmy generować w poszczególnych działach? 

Wskaźniki KPI a średnia dla rynku
• Marża brutto, rotacja kapitałem, rotacja stokiem, ROS – najważniejsze 

elementy zarządzania dealerskim biznesem
• Kluczowe dealerskie wskaźniki KPI (konwersje, wskaźniki  

przychodowe, marżowe, zyskowności, jakościowe)
• BM – niewykorzystany potencjał

• Czym jest sukcesja?
• „Polskie realia” – zmiana pokoleniowa w polskich firmach rodzinnych
• Bilans Otwarcia – czy wiem co będę przejmował?
• Ścieżka rozwoju sukcesora firmy rodzinnej
• Sposoby, modele i formy sukcesji w firmie rodzinnej
• Międzygeneracyjna strategia rozwoju rodzinnej firmy dealerskiej:  

Dwa pokolenia, dwa światy.
• Udział kadry kierowniczej w procesie sukcesji – fakty i mity
• Czym jest zasada jedności kierownictwa i dlaczego jest  

ona tak ważna?
• Czym jest plan sukcesji?
• Jak go odpowiednio przygotować, a później wprowadzić w życie?
• Najważniejsze elementy efektywnej sukcesji
• Wybór optymalnego modelu sukcesji
• Najważniejsze narzędzia realizacji procesu sukcesji
• Plan finansowy. Jak go przygotować?  

Jakie są jego najważniejsze elementy?

NA CZYM ZARABIAMY?

• Wpływ dealerskiej działalności operacyjnej na wskaźniki finansowe
• Marża a zysk to nie to samo. Jakie wskaźniki powinniśmy osiągać?
• Procentowe udziały w sprzedaży zysku i marży w poszczególnych 

działach
• Polska a Europa – porównanie rentowności poszczególnych działów
• Wygenerowana marża – sukces czy porażka?
• Jak optymalizować zyskowność w sprzedaży aut nowych  

i dosprzedaży akcesoriów? 

• Czym są wartości w firmie rodzinnej?
• Jakie są najczęstsze problemy związane z przekazaniem  

władzy w firmie?
• Gdy sukcesorów jest więcej niż jeden – przekazanie sterów,  

kiedy jest „sprawiedliwie”?
• CASE STUDIES - omówienie przykładów udanych i nieudanych  

sukcesji polskich firm rodzinnych

PROWADZĄCY:
Wojciech Kordalewski 
Marek Konieczny

PROWADZĄCY:
Adrianna Lewandowska

Zarządzanie firmą dealerską - Quo Vadis biznesu. Marże i wyniki firmy 
dealerskiej i jej poszczególnych działów

Sukcesja w firmie dealerskiej

DZIEŃ 1. 24 lutego

DZIEŃ 2. 25 lutego

ZJAZD 1.
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ZARZĄDZANIE DZIAŁEM SPRZEDAŻY

• Planowanie, kaskadowanie, rozliczanie, motywowanie  
i nadzór nad sprzedawcami

• Systemy wynagrodzeniowe – powiązanie z efektami pracy
• Nadzór nad relacjami sprzedawca-klient 

(kontakty, telefony przychodzące, jazdy testowe, CSI)
• Zarządzanie sprzedażą
• Audyty jakościowe
• Mity czy fakty – raporty w dziale handlowym

• Dla kogo?
• Po co?
• Jak je czytać, rozumieć i umieć wykorzystać?

ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ

• Konwersja sprzedaży – leady, plany, cele
• Rola kierownika w zarządzaniu działem sprzedaży
• Zadania kierownika sprzedaży
• Zarządzanie sprzedażą – jak to robić? Jakie narzędzia stosować?
• Tablica aktywności handlowców – co to jest i jak ją stosować?
• Proces sprzedaży zorientowany na klienta – od czego zacząć?
• Od leadu do wydania – jak wzorcowo przeprowadzić klienta przez 

proces i wygenerować dobrą marżę?
• Jak zbudować wartość produktu?

RELACJE Z PRACOWNIKAMI – ZAKRESY 
OBOWIĄZKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI

• Jak zorganizować model uprawnień rabatowych? Co może zrobić 
handlowiec, co kierownik, a czego nie może zrobić nikt?

ORGANIZACJA DZIAŁU SPRZEDAŻY

• Struktura działów sprzedaży w dealerstwach jedno  
i wielomarkowych, w jedno i wieoloodziałowych

• Zadania sprzedażowe – jak je wyznaczać?
• Wyznaczanie planów i celów sprzedażowych
• Sprzedaż to nie tylko handlowcy – jak powinien funkcjonować  

dział doposażenia samochodów?
• Administrator sprzedaży – kto to jest?  

W jakich sytuacjach jest potrzebny?
• Wielkość struktury a sprzedaż – jak zoptymalizować strukturę?
• Zakresy odpowiedzialności
• Zakresy obowiązków pracowników liniowych
• Zadania, cele – czy, po co, jak i komu je wyznaczać,  

i jak je formalizować?

• Zakres obowiązków i odpowiedzialności handlowców i kierowników
• Odpowiedzialność managera za wolumen sprzedaży – co musimy 

wiedzieć? Jak tym zarządzać? Umowa z pracownikiem – jak powinna 
być skonstruowana by była efektywna?

• Kontrakt do umowy -wyznaczenie szczegółowych celów  
i zadań do realizacji 
 
DZIAŁ BDC / CALL CENTER 

• Struktura działu BDC. Jak stworzyć dział aktywnego pozyskiwania 
klientów?

• Od czego zacząć?
• Jak efektywnie umówić klienta?
• Wykorzystanie call center w aktywnym umawianiu serwisowym  

i w dziale części

PROWADZĄCY:
Wojciech Kordalewski 

PROWADZĄCY:
Wojciech Kordalewski 

Zarządzanie działem samochodów nowych - zarządzanie sprzedażą, 
organizacja struktury działu

Zarządzanie działem samochodów nowych - organizacja 
procesu sprzedaży

DZIEŃ 1. 24 marca

DZIEŃ 2. 25 marca

ZJAZD 2.

DLA NASTĘPCÓW 2023
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SYSTEMY WYNAGRODZEŃ

• Rodzaje systemów wynagrodzeń – przykłady z polskiego rynku
• System progresywny a system z kosztem stałym – który będzie 

odpowiedni dla Twojej firmy?
• Jak skonstruować optymalny system wynagrodzeń?
• Systemy wynagrodzeń w salonach wielomarkowych
• Premie wskaźnikowe i ilościowe

PLANOWANIE SPRZEDAŻY I WSTĘP DO 
BUDŻETOWANIA

• Tworzenie planu sprzedaży samochodów
• Analiza planów importera (producenta)
• Planowanie ilościowe sprzedaży do klienta końcowego
• Planowanie marży (całkowitej, procentowej, bonusy importerskie)
• Jak stworzyć dobry budżet?
• Budżetowanie firmy dealerskiej – od czego zacząć?
• Rodzaje budżetowania
• Potencjał mojego rynku – jak go określić?
• Zarządzanie kosztami
• Analiza stoku i efektywne zarządzanie nim

ZARZĄDZANIE DZIAŁEM FLOTOWYM – 
WSPÓŁPRACA Z FIRMAMI CFM
 
• Branża CFM w Polsce – kilka słów o rynku 

• Rodzaje usług
• Główni gracze
• Strategie
• Rynek przez pryzmat wyników finansowych
• Kierunki rozwoju w najbliższych 5 latach

• Płaszczyzny relacji na linii dealer – CFM, czyli gdzie powinniśmy 
szukać możliwości efektywnej współpracy?

• Czego szukają CFM-y? Na które elementy współpracy zwracają uwagę?
• Jak firmy CFM kalkulują kontrakty flotowe

• Ocena ryzyka
• Wartości RV
• Budżetowanie serwisu
• Ubezpieczenia
• Usługi dodatkowe, itp.

• Jak wyliczyć zapotrzebowanie na linie stokowe?
• Zarządzanie bazą danych 

ZARZĄDZANIE DZIAŁEM F&I  

• Schematy organizacyjne działu sprzedaży produktów finansowych
• Zakresy obowiązków wszystkich uczestników sprzedaży produktów 

finansowych
• Zakres obowiązków osób bezpośrednio odpowiadających za F&I
• Zarządzanie wskaźnikowe działem F&I
• Budżetowanie w dziale F&I
• Systemy wynagrodzeń osób odpowiedzialnych za sprzedaż  

produktów finansowych
• Komunikacja pomiędzy działami handlowymi jako kluczowy  

element sukcesu F&I
• Monitoring i CRM w dziale F&I
• Współpraca z instytucjami finansowymi – negocjacje, wsparcie 

marketingowe
• Analiza i raportowość – w ujęciu działowym i indywidualnym

• Umowy najmu i leasingu pojazdu w pakietami usług dodatkowych
• Najważniejsze zapisy z punktu widzenia dealera
• Kluczowe zapisy z punktu widzenia klienta 
• SLA (Service Level Agreement) dla klienta, serwisu  
 i usług dodatkowych
• Zagrożenia i ryzyka w umowach np. refaktury, rekalkulacje,  
 zwrot auta po umowie, dodatkowe koszty, odpowiedzialność itp.

• Zarządzanie usługami serwisowymi i dodatkowymi przez dealera 
• Ubezpieczenia flotowe, szkodowość i likwidacja szkód
• Drogi alternatywne zamiast współpracy z CFM 

• Własny, dealerski CFM?
• Programy producenckie w obszarze wynajmu
• Programy towarzystw leasingowych w obszarze wynajmu
• Buyback – wsparcie sprzedaży czy śmiertelne ryzyko
• Wynajem samochodów używanych – szansa czy zagrożenie
• Carsharing

• Samochody EV we flotach - teraz i w przyszłości 
• Kierunki rozwoju modeli zarządzania flotą i nowa rola dealera

PROWADZĄCY:
Wojciech Kordalewski 

PROWADZĄCY:
Krzysztof Sosnowski

Zarządzanie działem flotowym - współpraca z firmami CFM 

DZIEŃ 1. 14 kwietnia

DZIEŃ 2. 15 kwietnia

ZJAZD 3.

AkademiaAkademia
Business Management PROGRAM ZAJĘĆ

Zarządzanie działem samochodów nowych (systemy wynagrodzeń, 
planowanie sprzedaży) i działem F&I
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ORGANIZACJA DZIAŁU SPRZEDAŻY 

• Rola samochodów używanych w firmie dealerskiej (miejsce w stra-
tegii firmy)

• Schemat organizacyjny 
• Wielkość struktury
• Zakresy obowiązków 

PLANOWANIE SPRZEDAŻY, BUDŻETOWANIE

• Tworzenie planu sprzedaży samochodów używanych
• Analiza źródeł pozyskania samochodów używanych (trade-in, 

leasing, car-fleet, import, skup od klientów indywidualnych)
• Sprzedaż indywidualna i B2B
• Sprzedaż do hurtowników
• Zapotrzebowanie stokowe, finansowe, rotacja
• Budżetowanie 

• przychodów 
• marż 
• kosztów

• Wskaźniki KPI (działowe/indywidualne)
• Wpływ rotacji, marży na zwrot z inwestycji
• Marketing  

ZARZĄDZANIE DZIAŁEM 

• Planowanie, kaskadowanie, rozliczanie, motywowanie i nadzór nad 
sprzedawcami

• Systemy wynagrodzeniowe – powiązanie z efektami pracy
• Nadzór nad relacjami sprzedawca-klient 

(kontakty, telefony przychodzące, jazdy testowe,  
CSI, konwersje) 

• Obsługa klienta 
• Audyty jakościowe
• Wskaźniki KPI (konwersje, wskaźniki przychodowe, marżowe, 

zyskowności, jakościowe)
• Przyjęcia i przygotowanie samochodów do ekspozycji

• Kontrola stanu technicznego i usuwanie usterek technicznych
• Oceny techniczne i wyceny samochodów
• Prezentacja samochodów i oferty
• Zarządzanie ekspozycją samochodów

• Zarządzanie cenami
• Budowanie wartości - ceny sprzedaży
• Kiedy przecena
• Wpływ rotacji na cenę 

• Zarządzanie stokiem 
• Wskaźniki KPI (konwersje, wskaźniki jakościowe, wskaźniki  

gospodarki magazynowej)

PROWADZĄCY:
Michał Wąsik

Zarządzanie sprzedażą samochodów używanych

DZIEŃ 1. i 2. 19 -20 maja

ZJAZD 4.

DLA NASTĘPCÓW 2023
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ZJAZD 5. 2 czerwca 2023 (PIĄTEK)
SESJA SPECJALNA WE WROCŁAWIU

SESJA SPECJALNA AKADEMII ODBĘDZIE SIĘ W SALONIE 
MERCEDES-BENZ GRUPA WRÓBEL WE WROCŁAWIU. 

• 

Dla uczestników będzie to okazja do rozmowy z prezesem Grupy Wróbel – Michałem Łuczakiem, który opowie 
o swoich doświadczeniach związanych z sukcesją w firmie dealerskiej, oraz okazja do zobaczenia jak na co 
dzień prosperuje jeden z najbardziej nowoczesnych salonów dealerskich w Polsce.

CASE STUDY GRUPA WRÓBEL 

Jak z sukcesami prowadzić 
dealerską firmę rodzinną?

AkademiaAkademia
Business Management 

PROWADZĄCY:
Michał Łuczak

 ● Specyfika dealerskiej firmy rodzinnej – czym różni się   
 zarządzanie taką firmą od „korporacji”?

 ● Funkcjonowanie w rodzinie a funkcjonowanie w biznesie  
 – jak to pogodzić?

 ● Jak odnaleźć się w nowej sytuacji,  
 gdy z „zarządzanego” stajemy się „zarządzającym”?

 ● Jak przygotować się do objęcia firmy dealerskiej? 
 ● Aby móc rozwijać firmę, najpierw trzeba  

 rozwijać siebie – od czego zacząć?
 ● Od stabilizacji po ekspansję – aby się rozwijać,  

 najpierw trzeba ustabilizować swoją pozycję  
 - Case Study Grupy Wróbel
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• Marketing klasyczny i nowoczesny. Rodzaje działań wykonywanych  
i odbieranych w stacjach dealerskich

• Kreatorzy i wykonawcy działań marketingowych.  
Zaangażowanie pracowników

• Obszary marketingowe wykorzystywane i te z potencjałem
• Plan marketingowy. W jakiej skali i na jaki okres? Tworzenie,  

realizacja, rozliczenie. 
• Konwersja: zainteresowanie - wyniki
• Warsztat: plany marketingowe dla różnych działalności
• Budżetowanie krótko, średnio i długoterminowe. Zależność od importe-

rów vs nakłady własne. Spójne raportowanie i wyciąganie wniosków

• Segmentacja klientów. Wykorzystanie potencjału baz 
własnych, zewnętrznych i procesów dotarcia

• Kanały komunikacji, dostosowanie ich oraz treści do odbiorców
• Efektywość: jak mierzyć spływające zainteresowanie
• Współczesny rynek – w co warto inwestować więcej, a w co mniej
• Marketing 360 stopni jako recepta na współczesne czasy

PROWADZĄCY:
Marek Jeliński

PROWADZĄCY:
Piotr Majcher

Marketing w firmie dealerskiej

Excel w zarządzaniu firmą dealerską

DZIEŃ 1. 23 czerwca

DZIEŃ 2. 24 czerwca

ZJAZD 6.

PRZYGOTOWANIE DANYCH DO ANALIZY

• Poprawne wprowadzanie danych do Excel
• Znajdowanie i oznaczanie niepoprawnych danych
• Poprawianie danych przy użyciu mechanizmu znajdź/zamień
• Poprawianie liczb przechowywanych jako tekst
• Importowanie danych z systemów DMS i CRM 

ANALIZA DANYCH PRZY POMOCY TABEL 
PRZESTAWNYCH

• Wstawianie tabeli przestawnej
• Zmienianie obliczeń wykonywanych w tabeli przestawnej
• Formatowanie tabeli przestawnej
• Filtrowanie i sortowanie w tabeli przestawnej 

ANALIZA I PRZEKSZTAŁCANIE DANYCH  
PRZY POMOCY FUNKCJI

• Najważniejsze funkcje do pracy z tekstem
• Funkcje do tworzenia inteligentnych i warunkowych formuł  

– funkcje logiczne
• Łączenie danych przy pomocy funkcji wyszukujących
• Najpopularniejsze funkcje
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WPROWADZENIE – KOSZTY, MARŻE, ZYSKI  

• Rola serwisu mechanicznego i blacharsko-lakierniczego w firmie 
dealerskiej

• Marże dealera – porównanie działów sprzedaży i posprzedaży
• Czym jest absorpcja serwisowa? Jakie wskaźniki powinniśmy 

osiągać?
• Czym jest absorpcja operacyjna? Dlaczego jest tak ważna?
• Najważniejsze wskaźniki w serwisie mechanicznym i w blacharni

ORGANIZACJA I STRUKTURA SERWISU  
MECHANICZNEGO I BLACHARSKO- 
-LAKIERNICZEGO 

• Model biznesowy działalności serwisu mechanicznego  
i blacharsko-lakierniczego

• Budowa struktury serwisu – wg potencjału, wg liczby oddziałów
• Modele pracy zmianowej – które najbardziej efektywne?

SYSTEMY WYNAGRODZEŃ W DZIAŁACH  
POSPRZEDAŻY  

• System liniowy, progresywny, mieszany – który najbardziej efektywny?
• Uzależnienie wynagrodzeń od przerobu wartościowego i od przerobu 

godzinowego – wady i zalety poszczególnych rozwiązań
• Systemy wynagrodzeń dla pracowników produkcyjnych  

(mechanicy, elektrodiagności etc.)
• Wynagrodzenie zależne od osiąganych wskaźników - przykłady
• Prowizje przerobowe, premie kwartalne – omówienie rodzajów  

i modeli dodatkowych form motywacji finansowej
• Koszty pracodawcy – jak je optymalizować? 

BUDOWANIE MARŻY W SERWISIE  

• Schematy sezonowości w dziale serwisu
• Zarządzanie stawkami za roboczogodzinę
• Efektywna średnia stawka a efektywność techników
• Utracone korzyści – analiza i optymalizacja schematu działań serwisu 

• Organizacja działu posprzedaży (proste struktury w małych  
dealerstwach, do skomplikowanych w dealerstwach wielodziałowych)

• Stanowiska produkcyjne w działach posprzedaży – normy, cele i KPI 
na poszczególnych stanowiskach

• Stanowiska menedżerskie w działach posprzedaży
• Pracownicy nieprodukcyjni – jak liczyć ich efektywność?
• Matryca odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach
• Miesięczne podsumowanie pracy podwładnych – karta mechanika 

ZARZĄDZANIE PRACĄ WARSZTATU 
 
• Monitoring bieżący pracy techników
• Właściwe wyznaczanie planów i celów
• Tablica wyników w serwisie – jak powinna wyglądać?  

Dlaczego warto ją stosować?
• Jak dzięki obserwacji zachowań klientów kupujących auta nowe 

zwiększyć liczbę klientów w serwisie mechanicznym, a jak  
w blacharsko-lakierniczym?

• Dosprzedaż – sposób na zwiększenie rentowności. Modele działania

UMAWIANIE DO SERWISU MECHANICZNEGO  
I BLACHARSKO-LAKIERNICZEGO 

• Właściwie zorganizowane zapisy do serwisu – klucz do sukcesu.  
Kto za nie odpowiada? Kto je monitoruje?

• Co i jak mierzyć?
• Tabela Analizy Potencjału - omówienie narzędzia
• Analiza zleceń i optymalizacja modelu umówieni
• Klient na całe życie - retencja klientów – jak o nią zadbać? 

UPRAWNIENIA, ZAKRESY ODPOWIEDZIALNOŚCI, 
STANDARDY PRACY 

• Zarządzanie rabatami – kto może ich udzielać, a kto nie?
• Zakresy obowiązków na poszczególnych stanowiskach w dziale 

serwisu mechanicznego i blacharsko-lakierniczego
• Opisy zakresu obowiązków i przykłady kontraktów na poszczególnych 

stanowiskach (mechanik, blacharz, mistrz, doradca serwisowy)

PROWADZĄCY:
Wojciech Kordalewski 

PROWADZĄCY:
Wojciech Kordalewski 

DZIEŃ 1. 22 września

DZIEŃ 2. 23 września

ZJAZD 7.
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Zarządzanie serwisem mechanicznym i blacharsko-lakierniczym 
- struktura organizacyjna działów i zarządzanie działami

Zarządzanie serwisem mechanicznym i blacharsko-lakierniczym 
– systemy wynagrodzeń, planowanie sprzedaży



www.dealerakademia.pl

BUDŻETOWANIE ILOŚCI ROBOCZOGODZIN 
 
• Tworzenie planu serwisu na bazie dostępnych zasobów (ilość stano-

wisk roboczych, mechaników) oraz ilości potencjalnych klientów
• Właściwie zaplanowany dział to podstawa sukcesu– jak planować 

ilość RBH którą będziemy w stanie sprzedać?
• Ilość roboczogodzin w serwisie blacharsko-lakierniczym też mimo 

obiegowych opinii da się zaplanować. Jak to zrobić? 

8 GRZECHÓW GŁÓWNYCH HALI  
I JAK JE ROZWIĄZAĆ? 

• Zbyt duża ilość marnowanego bezproduktywnie czasu
• Zbyt długi czas oczekiwania
• Zbyt wiele przerw w realizacji zlecenia
• Nieprecyzyjne zlecenia
• Brak nadzoru
• Brak wsparcia systemowego
• Zbyt długi czas naprawy
• Niska jakość pracy 

• Oczekiwania klientów wobec działu części zamiennych
• Proces obsługi klienta
• Przepływ informacji i towarów
• Organizacja magazynu części zamiennych
• Infrastruktura techniczna (powierzchnia magazynu w funkcji sprzeda-

ży, składowanie towarów, strefy magazynowe)
• Analiza pracy magazynu części i kluczowe KPI (zamówienia, złogi, 

wiekowanie, wartość magazynu w funkcji sprzedaży)
• Sprzedaż akcesoriów i części zamiennych przez ladę
• Ekspozycja i oferty

BUDŻETOWANIE DZIAŁÓW POSPRZEDAŻY  
W PRAKTYCE 

• Budżetowanie przychodów
• Jak zaplanować wysokość przychodów?
• Budżetowanie roboczogodzin a budżetowanie finansowe
• Marże i koszty
• Praca na arkuszach budżetowych 

 
OPTYMALIZACJA KOSZTÓW 

• Należności w serwisie – jak radzić sobie z przeterminowanymi 
należnościami?

• Części zablokowane – jak zmniejszyć ich ilość do minimum?
• Naprawy gwarancyjne
• Samochody zastępcze
• Kontrola zużycia materiałów

• Sprzedaż hurtowa części zamiennych
• Klienci i oferty
• Cele sprzedaży hurtowej
• Analiza sprzedaży części
• Polityka rabatowa i marże
• Organizacja działu części w funkcji sprzedaży firmom zewnętrznym
• Sprzedawcy i magazynierzy
• Schemat organizacyjny i zakresy obowiązków
• Systemy motywacyjne

PROWADZĄCY:
Wojciech Kordalewski 

PROWADZĄCY:
Andrzej Sadowski

DZIEŃ 1. 20 października

DZIEŃ 2. 21 października

ZJAZD 8.

DLA NASTĘPCÓW 2023

Zarządzanie serwisem mechanicznym i blacharsko-lakierniczym 
– budżetowanie roboczogodzin i optymalizacja kosztów

Zarządzanie działem części zamiennych
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• Zasoby ludzkie jako najważniejsza przewaga konkurencyjna
• Wymagane kompetencje na poszczególnych stanowiskach
• Zakresy obowiązków i odpowiedzialności
• Stawianie oczekiwań
• Określanie konkretnych celów i wyznaczanie zadań
• Kaskadowanie celów
• Za co wynagradzać?
• Systemy wynagrodzeń

• Nakreślenie celów i strategii firmy (pozycja na rynku, rentowność, 
ekspansja etc.)

• Ocena własnej pozycji (firmy) – mocne, słabe strony, szanse, ryzyka
• Tworzenie spójnej perspektywy rozwoju na 3-5 lat
• Przygotowanie budżetów dla działu handlowego, działów  

posprzedażnych i całej stacji dealerskiej – najważniejsze zasady
• Praca na arkuszu budżetowym – przygotowywanie budżetu na rok 2024
• Sprzedaż (potencjał rynku, udziały rynkowe, obroty, rabaty, planowane 

marże, koszty ogólne, zysk operacyjny, koszty finansowe,  
amortyzacja, wskażniki)

• Serwis (potencjał warsztatu, ilość obsługiwanych samochodów i ilość 
wizyt w serwisie, ilość mechaników, przeroby, wydajności, stawki za 
rbh, rabaty, marże, koszty bezpośrednie)

• Oceny okresowe, oceny kompetencji, ocena 360 stopni
• Rozwój kadry liniowej
• Wskaźniki dla kadry liniowej
• System pracy z kadrą liniową
• Analiza dostępnych w firmie zasobów ludzkich
• Wypracowanie profili personalnych optymalnych dla danego stanowiska
• Rola kadry managerskiej – 10 ról managera

• Koszty ogólne (czynsz i koszty eksploatacji, personalne, marketing, 
samochody służbowe, podróże, szkolenia, telekomunikacja,  
informatyka, reprezentacja, ochrona, ubezpieczenia, etc.)  
zysk operacyjny, amortyzacja, koszty finansowe

• Rachunek Wyników
• Bilans
• Przepływy pieniężne
• Wskaźniki ekonomiczne
• Ocena wrażliwości na zmiany parametrów, optymalizacja  

planowanych wyników

PROWADZĄCY:
Anna Małecka 

PROWADZĄCY:
Wojciech Kordalewski 

DZIEŃ 1. 17 listopada

EGZAMIN KOŃCOWY. 8-9 grudnia

DZIEŃ 2. 18 listopada

ZJAZD 9.

ZJAZD 10.

Zarządzanie zespołem i kadrą managerską

Ostatnia sesja to egzamin, podczas którego zweryfikowana zostanie zdobyta 
przez uczestnika Akademii wiedza i umiejętności. 

Egzamin ma formę prezentacji na wybrany przez uczestnika temat, oraz przygotowania budżetu 
na rok 2024 dla wybranego przez uczestnika działu lub dla całej firmy dealerskiej.

Pozytywne zaliczenie egzaminu pozwoli na otrzymanie certyfikatu Dealer Akademii Business 
Management, świadczącego o zdobyciu kompetencji i umiejętności do zarządzania stacją dealerską.

Zarządzanie stacją dealerską – strategie działania, budżetowanie

AkademiaAkademia
Business Management PROGRAM ZAJĘĆ

PROWADZĄCY:
Wojciech Kordalewski 
Marek Konieczny



www.dealerakademia.pl
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DLA NASTĘPCÓW 2023

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ?

JAKUB KONIECZNY
882 168 648
jakub@dealerconsulting.pl@


