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TO INNOWACYJNY NA POLSKIM RYNKU DEALERSKIM
PROGRAM, KOMPLEKSOWO PRZYGOTOWUJĄCY
DO ZARZĄDZANIA DEALERSKIM BIZNESEM

UCZESTNICY
AKADEMII DEALER BUSINESS MANAGEMENT

Osoby zarządzające

Osoby przygotowujące

Osoby planujące

stacjami dealerskim

się do zarządzania

otworzenie własnej

i serwisowymi (właściciele,

stacja dealerską

działalności

członkowie zarządów)

w przyszłości

dealerskiej

H H HH
Tak uczestnicy pierwszej edycji ADBM

4.89/5
PKT.
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AKADEMIA DEALER BUSINESS MANAGEMENT

ocenili poziom zadowolenia
i przydatności pozyskanej wiedzy
w codziennej pracy!

Podczas dziewięciu dwudniowych zjazdów uczestnicy będą mieli wyjątkową okazję
pozyskania wiedzy niezbędnej w efektywnym zarządzaniu stacją dealerską.
Rozwiną również umiejętności kluczowe dla prowadzenia dealerskiego biznesu.
Zajęcia prowadzone są w formie warsztatowej, co pozwala na przekazanie wielu praktycznych
aspektów i niuansów kierowania poszczególnymi działami i całym przedsiębiorstwem.
Podczas rocznego cyklu rozwiniemy kompetencje uczestników w zakresie:
ff Zarządzania działem samochodów nowych,
ff Budowania odpowiedniego stoku samochodów używanych i utrzymywania
		

współczynnika rotacji na odpowiednim poziomie,

ff Optymalizacji kosztów i zwiększeniu zysków z serwisu mechanicznego
		

i blacharsko-lakierniczego,

ff Usprawnienia pracy działu części zamiennych,
ff Budowania długofalowej polityki rozwoju firmy dealerskiej,
ff Rentowności sprzedaży produktów finansowych i ubezpieczeń,
ff Zarządzania kadra managerską i zespołem pracowników,
ff Efektywnego prowadzenia działań marketingowych,
ff Prawidłowego nadzoru nad strukturami finansowo-księgowymi,
ff Wiedzy prawnej dotyczącej ewentualnych sporów z klientami i importerami.
Wykładowcami w naszej Akademii są najlepsi praktycy polskiego rynku dealerskiego,
posiadający wieloletnie doświadczenie eksperci w swoich dziedzinach.

CENA UCZESTNICTWA W AKADEMII:

Godziny zajęć:
9:00-17:00

Zajęcia zakończą się w momencie,
gdy odpowiemy na wszystkie
pytania uczestników

14 900 ZŁ + VAT

Ograniczona
liczba miejsc

Udział w szkoleniu
obejmuje:

(ze względu na warsztatowy
charakter zajęć)

- materiały szkoleniowe
- lunch i serwis kawowy
- certyfikat ukończenia Akademii
Dealer Business Management*

Lokalizacja:
Airport Hotel
Okęcie****
ul. Komitetu Obrony
Robotników 17,
Warszawa

* w przypadku pozytywnego zaliczenia egzaminu końcowego

w w w. a k a d e m i a D B M . p l
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AKADEMIA DEALER BUSINESS MANAGEMENT
PROGRAM ZAJĘ Ć

SESJA 1 - 2
25.01.2019

01.03.2019

02.03.2019

ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ AUT
NOWYCH
SCHEMAT ORGANIZACYJNY DZIAŁU SPRZEDAŻY

ff
ff
ff
ff
ff

Prowadzący:
Wojciech
Kordalewski

Zakresy obowiązków poszczególnych pracowników
Tworzenie planu sprzedaży samochodów
Analiza dostępnych materiałów na temat konkurencji
Analiza planów importera (producenta)
Planowanie ilościowe sprzedaży
(do klienta końcowego, dostaw samochodów \
(produkcji, magazynu)

ff Planowanie marży (całkowitej, procentowej, bonusy,
dodatkowe prowizje (leasing, ubezpieczenia)

ZARZĄDZANIE DZIAŁEM SPRZEDAŻY

ff Planowanie, motywowanie i nadzór nad sprzedawcami
ff Nadzór nad relacjami sprzedawca-klient
(kontakty, telefony przychodzące, jazdy testowe, CSI)

ff Obsługa klienta w salonie sprzedaży
ff Zarządzanie zamówieniami, dostawami,
fakturowaniem, wydawaniem oraz magazynem
samochodów nowych

SESJA 3

Prowadzący:
Adrianna
Lewandowska

26.01.2019

SUKCESJA W FIRMIE DEALERSKIEJ

ff Czym jest sukcesja?
ff „Polskie realia” – zmiana pokoleniowa w polskich firmach
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff

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?

SESJA 4
29.03.2019

30.03.2019

ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ AUT
UŻYWANYCH
ROLA SAMOCHODÓW UŻYWANYCH W FIRMIE
DEALERSKIEJ (MIEJSCE W STRATEGII FIRMY)

ff Schemat organizacyjny – prawidłowa struktura działu
sprzedaży samochodów używanych
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ff Jak go odpowiednio przygotować, a później wprowadzić
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff

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?
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 – Przykłady udanych i nieudanych sukcesji firm

Prowadzący:
Michał
Wąsik

ff Zakresy obowiązków pracowników
(kierownik, sprzedawca, zakupowiec, pozostali)

ff Tworzenie biznesplanu oraz budżetu działu sprzedaży
samochodów używanych

ff Analiza źródeł pozyskania samochodów używanych
(trade-in, leasing, car-fleet, import, skup od klientów
indywidualnych, klienci serwisu i innych działów)

ff Marketing: Internet, prasa specjalistyczna, POS, ulotki
ff
ff
ff
ff
ff
ff

i broszury, CRM
Zarządzanie działem sprzedaży samochodów używanych
Planowanie, motywowanie, wynagradzanie i nadzór nad
sprzedawcami
Nadzór nad relacjami sprzedawca-klient
(kontakty, telefony przychodzące, jazdy testowe, CSI)
Prawidłowa ekspozycja samochodów używanych
rzyjęcia i przygotowanie samochodów do ekspozycji
Kontrola stanu technicznego, przyjęcie, naprawa
oraz przygotowanie do sprzedaży

ff Oceny techniczne i proces wyceny samochodów
ff Proces sprzedaży samochodu używanego – budowa
relacji i wartości

ZARZĄDZANIE ZAPASAMI

ff Cykl życia samochodu na stoku
ff Analiza zapasów, poziomu zainteresowania
oraz aktualnej wartości

ff Likwidacja martwego stoku

SESJA 5

Prowadzący:
Adam
Kowalczyk

12.04.2019

ZARZĄDZANIE DZIAŁEM F&I
I DZIAŁEM UBEZPIECZEŃ
ff
ff
ff
ff
ff

Modele organizacji sprzedaży produktów finansowych
Zarzadzanie wskaźnikowe działem F&I
Budżetowanie w dziale F&I
Systemy wynagrodzeń wszystkich uczestników sprzedaży
produktów finansowych
Komunikacja pomiędzy działami handlowymi jako
kluczowy element sukcesu F&I

ff Monitoring i CRM w dziale F&I
ff Współpraca z Instytucjami Finansowymi – negocjacje,
wsparcie marketingowe

ff Szkolenie w dziale F&I – najważniejsze kompetencje
sprzedażowe specjalistów F&I

ff Zakresy obowiązków wszystkich uczestników sprzedaży
produktów finansowych

ff Zakres obowiązków osób bezpośrednio odpowiadających
z F&I

SESJA 6

Prowadzący:
Anna
Małecka

13.04.2019

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM I KADRĄ
MANAGERSKĄ
ff Zasoby ludzkie jako najważniejsza przewaga
ff
ff
ff
ff
ff

konkurencyjna
Rola kadry managerskiej – 10 ról managera
Wymagane kompetencje na poszczególnych stanowiskach
Zakresy obowiązków i odpowiedzialności
Stawianie oczekiwań
Określanie konkretnych celów i wyznaczanie zadań

ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff

Kaskadowanie celów
Za co wynagradzać?
Systemy wynagrodzeń
Oceny okresowe, oceny kompetencji, ocena 360o
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

w w w. a k a d e m i a D B M . p l
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PROGRAM ZAJĘ Ć

SESJA 7
10.05.2019

11.05.2019

KSIĘGOWOŚĆ ZARZĄDCZA
(CONTROLLING) I RACHUNKOWA
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff

Rachunkowość jako system informacyjny w firmie
Podstawowe pojęcia związane z rachunkowością
Wybrane zagadnienia podstaw księgowości
Plan kont - dlaczego jest taki ważny dla menadżera
Zrozumieć sprawozdania finansowe: bilans, rachunek
zysków i strat, cash flow – jak je czytać?
Analiza wskaźnikowa - ocena wiarygodności firmy
Sprawozdanie finansowe podstawa do oceny
dla instytucji finansowych
Po co controlling?

SESJA 8
14.06.2019

ff Planowanie podstawową funkcją systemu controllingu
ff Kompleksowa analiza kosztów – od identyfikacji
do zarządzania kosztami

ff Wielowymiarowa analiza danych: przychody, koszty,
marże, lokalizacje działy

ff Analiza odchyleń
ff Raporty: zbiorcze, działowe, indywidualne
ff Benchmark – warto się porównywań – wskaźniki
importerskie

ff Jak przejść od księgowości podatkowej
do księgowości zarządczej?

Prowadzący:
Jacek Klukowski
Wojciech Kordalewski

15.06.2019

MARKETING, OBSŁUGA KLIENTA
I RELACJE Z KLIENTEM W STACJI
DEALERSKIEJ

ff Zasady ogólne nowoczesnego marketingu dealerskiego
ff Analiza potencjału rynku i zasięgu działania
ff Współczesna praca na bazie Klientów – metody

ff
ff

Prowadzący:
Daria
Zawrotniak

automatycznego i skutecznego planowania i realizacji
kontaktów – marketing automation + współpraca
z CRM i DMS
POS – branding dealerski, materiały w różnych biznesach
Kanały komunikacyjne w marketingu dealerskim: SEO,
SEM, mailing, display, reklama natywna, reklama
kontentowa, afiliacje, Facebook, chat, YT, PR

ff Wykorzystanie mediów tradycyjnych
ff Źródła danych marketingowych i sprzedażowych,
główne wskaźniki do obserwacji

ff Zasady współpracy działów sprzedaży i marketingu
ff System pomiarowy skuteczności marketingowej
ff
ff
ff
ff

SESJA 9
13.09.2019

Prowadzący:
Wojciech
Kordalewski

14.09.2019 11.10.2019

ZARZĄDZANIE SERWISEM
MECHANICZNYM I BLACHARSKO
-LAKIERNICZNYM
SERWIS MECHANICZNY

ff Rola Działu Serwisu w firmie dealerskiej
ff Organizacja działu serwisu (proste struktury w małych
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i sprzedażowej – raport wyników marketingowych
i sprzedażowych,
Planowanie budżetu marketingowego (rok/kwartał/miesiąc)
Formaty działań marektingowych dla różnego typu
biznesów (samochody nowe, samochody używane, części
i akcesoria, F&I, serwis, blacharnia, reklama wizerunkowa)
Forma realizacji działań marketingowych – siłami
własnymi, outsourcing, wariant mieszany
Nowości w marketingu: mobile, video, social

AKADEMIA DEALER BUSINESS MANAGEMENT

ff
ff
ff

dealerstwach, do skomplikowanych w dealerstwach
wielodziałowych)
Schemat organizacyjny
Zakresy obowiązków
Tworzenie planu serwisu na bazie dostępnych zasobów
(ilość stanowisk roboczych, mechaników) oraz ilości
potencjalnych klientów

ff Ustalanie celów dla poszczególnych pracowników działu
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff

serwisu (doradcy serwisowi, mechanicy)
Podstawowe wskaźniki niezbędne do zarządzania serwisem
Analiza warsztatowa
Zarządzanie biurem obsługi klienta działu serwisu
Organizacja biura obsługi klienta
Rola recepcji i doradcy serwisowego
Aktywne przyjęcie
Opieka nad klientem działu serwisu
Zarządzanie warsztatem
Organizacja pracy na warsztacie
Współpraca z biurem obsługi klienta
Współpraca z magazynem części

ff Marketing serwisowy
ff Współpraca z dostawcami (outsourcing)
ff Zagrożenia /szanse w realizacji planów i możliwości reakcji
BLACHARNIA-LAKIERNIA
ff Wyposażenie techniczne
ff Współpraca z dostawcami (firmy lakiernicze)
ff Współpraca z firmami ubezpieczeniowymi
ff Przyjęcie samochodu do naprawy-biuro obsługi
ff Organizacja pracy na warsztacie
ff Analiza warsztatowa –podstawowe wskaźniki
ff Outsourcing

SESJA 10

Prowadzący:
Andrzej
Sadowski

12.10.2019

ZARZĄDZANIE DZIAŁEM CZĘŚCI
ZAMIENNYCH
ff
ff
ff
ff
ff
ff

Oczekiwania Klientów wobec Działu Części Zamiennych
Proces obsługi klienta
Przepływ informacji i towarów
Organizacja magazynu części zamiennych
Infrastruktura techniczna (powierzchnia magazynu
w funkcji sprzedaży, składowanie towarów, strefy
magazynowe)
Analiza pracy magazynu części i kluczowe KPI
(zamówienia, złogi, wiekowanie, wartość magazynu
w funkcji sprzedaży)

SESJA 11
15.11.2019

PRAWO W STACJI DEALERSKIEJ
RELACJE Z IMPORTEREM
ff charakter prawny umowy dealerskiej,
Block Exemption Regulation
ff polityki handlowe i jednostronne narzucanie warunków
współpracy – co może importer?
ff rozstrzyganie sporów z importerem
RELACJE Z KLIENTAMI
ff roszczenia klientów z powodu wad samochodu
/ wadliwej naprawy
ff obowiązki wobec konsumentów (w tym sprzedaż
w Internecie)
ff prawidłowa dokumentacja z klientami (jak nie wpaść
w klauzule niedozwolone)

ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff

Sprzedaż akcesoriów i części zamiennych przez ladę
Ekspozycja i oferty
Sprzedaż hurtowa części zamiennych
Klienci i oferty
Cele sprzedaży hurtowej
Analiza sprzedaży części
Polityka rabatowa i marże
Zatrudnienie w Dziale Części w funkcji sprzedaży
Sprzedawcy i magazynierzy
Schemat organizacyjny i zakresy obowiązków
Systemy motywacyjne

Prowadzący:
Paweł Tuzinek
Marek Konieczny

RELACJE WEWNĘTRZNE W FIRMIE DEALERSKIEJ
ff zasady odpowiedzialności właściciela / zarządu dealerstwa
ff lojalny pracownik
ff ochrona know-how dealera
ff obowiązki dotyczące ochrony danych osobowych klientów
PRAWO DOTYCZĄCE INFRASTRUKTURY / OBIEKTÓW
DEALERSKICH
ff zasady umieszczania oznakowania reklamowego
ff prawo autorskie w salonie
OCHRONA ŚRODOWISKA
ff obowiązki z przepisów o recyklingu pojazdów i przepisów
o odpadach
ff coroczne obowiązki sprawozdawcze i płatnicze z tytułu
prowadzenia serwisu i sprzedaży
ff wymagania dla pracowników serwisu

w w w. a k a d e m i a D B M . p l
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PROGRAM ZAJĘ Ć

SESJA 12

Prowadzący:
Wojciech
Kordalewski

16.11.2019

ZARZĄDZANIE STACJĄ DEALERSKĄ
– CELE, STRATEGIE DZIAŁANIA,
MODELE BIZNESOWE
ff Analiza potencjału rynku (wielkość geograficzna

i położenie rynku, potencjał demograficzny, wskaźniki
ekonomiczne regionu, planowany rozwój regionu, ilość
zarejestrowanych aut, klienci flotowi, ruch tranzytowy etc.)
ff Analiza konkurencji (najsilniejsze marki, ilość i potencjał
poszczególnych dealerów, aktywność marketingowa
dealerów, nieautoryzowane warsztaty
ff Nakreślenie celów i strategii firmy (pozycja na rynku,
rentowność, ekspansja etc.)
ff Ocena własnej pozycji (firmy) - mocne, słabe strony,
szanse, ryzyka
ff Tworzenie spójnej perspektywy rozwoju na 3-5 lat
Sprzedaż (potencjał rynku, udziały rynkowe, obroty, rabaty,

SESJA 13
06.12.2019

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)
Części (obroty przez serwis i ladę, marże, rotacja, magazyn)
Koszty ogólne (czynsz i koszty eksploatacji, personalne, marketing, samochody służbowe, podróże, szkolenia, telekomunikacja, informatyka, reprezentacja, ochrona, ubezpieczenia,
etc.) zysk operacyjny, amortyzacja , koszty finansowe
ff Rachunek Wyników
ff Bilans
ff Przepływy pieniężne
ff Wskaźniki ekonomiczne
ff Ocena wrażliwości na zmiany parametrów, optymalizacja
planowanych wyników
ff Jak przekazać wiedzę sukcesorowi?

Prowadzący:
Wojciech
Kordalewski
Marek
Konieczny

EGZAMIN KOŃCOWY
Ostatnia sesja to egzamin, podczas którego zweryfikowane zostaną zdobyte przez uczestnika kursu wiedza i umiejętności.
Pozytywne zaliczenie egzaminu pozwoli na otrzymanie certyfikatu ukończenia Akademii Business Management, świadczącego
o zdobyciu kwalifikacji do zarządzania stacją dealerską.
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AKADEMIA DEALER BUSINESS MANAGEMENT
OPINIE UCZESTNIKÓW

„JEDYNA W POLSCE AKADEMIA,
OFERUJĄCA KURS ZARZĄDZANIA
BIZNESEM DEALERSKIM. CO WAŻNE

„W OSTATNIM ROKU DWUKROTNIE

PROGRAM JEST PRZYGOTOWANY

ZWIĘKSZYŁEM PRZYCHODY SWOJEJ FIRMY,

PRZEZ PROFESJONALISTÓW

PODNOSZĄC RENTOWNOŚĆ WSZYSTKICH

DLA PROFESJONALISTÓW.

DZIAŁÓW, A CO ZA TYM IDZIE – CAŁEGO

GORĄCO POLECAM - ZARÓWNO

PRZEDSIĘBIORSTWA. TO MÓJ OGROMNY

WŁAŚCICIELOM I ICH NASTĘPCOM,

SUKCES. TEGO WYNIKU NIE BYŁOBY BEZ

ALE RÓWNIEŻ DYREKTOROM I

WYSZKOLONEJ KADRY MENEDŻERSKIEJ.

KIEROWNIKOM.”

ZNAKOMITĄ CZĘŚĆ WIEDZY, KTÓRĄ

JAN MROZOWSKI, NORDYŃSKI SP. J.

PRZEKAZAŁEM KIEROWNIKOM, POZYSKAŁEM
WŁAŚNIE NA ZAJĘCIACH AKADEMII.”
MIKOŁAJ SZADKOWSKI, MOTORTEST

„TO JEDYNY WARTY POLECENIA PROGRAM
SZKOLENIOWY, KTÓRY JEST ŚCIŚLE ZWIĄZANY
Z NASZĄ BRANŻĄ, GDZIE PODCZAS ZAJĘĆ
KOMPLEKSOWO – KROK PO KROKU – OMAWIANE
JEST ZARZĄDZANIE CAŁĄ STACJĄ DEALERSKĄ”
MAGDALENA DMOCHOWSKA, EURO-CAR

„DLA MNIE – OSOBY NOWEJ W
BRANŻY – BYŁO TO NIEOCENIONE
ŹRÓDŁO WIEDZY O BIZNESIE
DEALERSKIM – OBIEKTYWNE,
KOMPLEKSOWE I PROFESJONALNE.
DODATKOWO UMOŻLIWIŁO
WYMIANĘ DOŚWIADCZEŃ Z

„PRZYDATNA, MERYTORYCZNA

DEALERAMI INNYCH MAREK.”

WIEDZA OPARTA O FAKTY I – CO
WAŻNE – WŁASNE DOŚWIADCZENIA

JACEK KAŁWA, EURO-KAS

WYKŁADOWCÓW. POZYSKAŁEM OD
NICH WIELE POMOCNYCH RAD ORAZ
UŚWIADOMIŁEM SOBIE RZECZY, NA KTÓRE
WCZEŚNIEJ BYĆ MOŻE NIE ZWRACAŁEM
UWAGI...”

„IDEALNE ROZWIĄZANIE DLA OSÓB

MICHAŁ KOZŁOWSKI, GRUPA KOZŁOWSKI

ROZPOCZYNAJĄCYCH PRZYGODĘ Z BIZNESEM
DEALERSKIM I ZARZĄDZAJĄCYCH JUŻ FIRMĄ
DEALERSKĄ. AKADEMIA POKAZAŁA MI, JAK
WYGLĄDA TEN BIZNES, I POZWOLIŁA POZNAĆ
GRONO DOŚWIADCZONYCH LUDZI RYNKU

„POLECAM SERDECZNIE WSZYSTKIM OSOBOM
ZARZĄDZAJĄCYM. RÓWNIEŻ
TYM JUŻ BARDZIEJ DOŚWIADCZONYM.”

MOTORYZACYJNEGO.”
PIOTR SANOK, AUTO-SANOK

ŁUKASZ KRZEŚNIAK, GRUPA GEZET

w w w. a k a d e m i a D B M . p l
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Jacek Klukowski
Ekspert marketingu rynku motoryzacyjnego. Twórca MarketingCom, pierwszej w Polsce firmy
specjalizującej się w marketingu dealerskim. Autor licznych artykułów i opracowań branżowych.
Inicjator wielu projektów zmieniających standardy mechanizmów marketingowych w Polsce.
Wieloletni dyrektor marketingu grupy PGD.

Marek Konieczny
Ekspert w dziedzinie rynku dealerskiego i GVO, autor wielu publikacji prasowych i książek
„100 pytań o GVO” i „Skonsumować wzrost rynku. Kilka dróg dla polskich dealerów”. Partner
zarządzający w firmie doradczej DCG Dealer Consulting i wydawca miesięcznika DEALER.
Prezes Związku Dealerów Samochodów.

Wojciech Kordalewski
Zanim rozpoczął pracę, jako konsultant ASE Global zdobywał doświadczenie w branży dealerskiej
bezpośrednio pracując na różnych stanowiskach w stacjach dealerskich w Polsce i zagranicą.
Od 2000 roku związany był z Grupą PGD przechodząc przez różne szczeble struktury zarządczej
w tym Dyrektora Generalnego i Prezesa Zarządu PGD. Odpowiedzialny za strategię i cała
działalność operacyjną firmy. Obecnie realizuje dedykowane indywidualne konsultacje, programy
naprawcze i projekty szkoleniowo – coachingowe dla właścicieli i kadry kierowniczej dealerstw w
zakresie zarządzania poszczególnymi działami stacji dealerskiej koncentrując się na wszystkich
aspektach począwszy od ludzi, procesów, poprzez przychody, marże, koszty, co wpływa
bezpośrednio na wzrost zyskowności biznesu.

Adam Kowalczyk
Ekspert w dziedzinie budowy profesjonalnych systemów F&I w stacjach dealerskich.
Doświadczenie w zakresie F&I zdobywał między innymi jako osoba zarządzająca systemem F&I
w Polskiej Grupie Dealerów, a także – we współpracy z innymi dealerami – pracując od 2000
roku w GE Money Bank. Zarządzał Departamentami Sprzedaży w Santander Consumer Bank
S.A. oraz Volkswagen Bank Polska S.A. Posiada 10-letnie menedżerskie doświadczenie
w renomowanych polskich i zagranicznych Towarzystwach Ubezpieczeniowych. Właściciel firmy
doradczej Dealer Finance Consulting, doradzającej wielu czołowym firmom dealerskim
w Polsce. Ekspert z zakresu F&I Związku Dealerów Samochodów.

Adrianna Lewandowska
Wizjonerka polskiej przedsiębiorczości rodzinnej, strateg, doradca, architekt sukcesu wielu
polskich firm rodzinnych. Doradca i Partner Zarządzający w Lewandowska i Partnerzy, od lat
wspiera firmy rodzinne w zakresie strategii rozwoju, procesów sukcesyjnych oraz zarządzania
zmianą. Wykładowca MBA oraz licznych studiów podyplomowych. Założyciel i prezes Instytutu
Biznesu Rodzinnego. Dzieląc się wiedzą i doświadczeniem, oprócz publikacji, wystąpień
kongresowych i tworzenia praktycznych narzędzi dla biznesu rodzinnego, stworzyła jedyną
w Polsce platformę wymiany myśli i doświadczeń biznesowych, jaką jest Międzynarodowy
Kongres Firm Rodzinnych.
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Anna Małecka
Od 21 lat pracuje w obszarach związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Ukończyła
prestiżową Szkołę Trenerów i Psychoterapeutów w nurcie Gestalt. Specjalizuje się w rozwoju
umiejętności i kompetencji w obszarach osobistego potencjału. Jest certyfikowanym
Coachem Praktykiem Biznesu, Master and Team Coachem według standardów EMCC oraz
certyfikowanym coachem QEC (Quantum Energy Coaching). Prowadziła wiele cyklów Akademii
Lidera, Akademii Menedżera zarówno dla firm handlowych, usługowych jak i produkcyjnych.

Andrzej Sadowski
Doradca ds. rozwoju dealerów w obszarze obsługi posprzedażnej, twórca Programu Rozwoju
Dealera poprzez rozwój Obsługi Posprzedażnej. Od 2005 r. prowadzi audyty, szkolenia
i doradztwo dla dealerów marek: Renault, Ford, BMW, Nissan, Honda i Renault Trucks.
Współpracuje z firmą Urban Science w zakresie audytów standardów dealerskich. W latach 20042005 dyrektor zarządzający dealera BMW w Warszawie (Smorawiński/Bawaria Motors). W latach
1997–2003 pracował w Polsce dla grupy Sumitomo: jako dyrektor działu części w Ford Auto Plaza
oraz jako dyrektor ds. rozwoju w Summit Auto Poland.

Paweł Tuzinek
Radca prawny Związku Dealerów Samochodów niemal od początku istnienia tej organizacji.
Ekspert i praktyk w dziedzinie prawa motoryzacyjnego, prawa konsumenckiego i prawa
handlowego. Od 8 lat świadczy pomoc prawną polskim dealerom samochodów,odpowiadając
na bieżące problemy prawne pojawiające się w naszej branży. Przez jego biurko przeszły
praktycznie wszystkie nowe umowy dealerskie oraz ogromna większość dokumentów
kierowanych do sieci dealerskich przez importerów, firmy ubezpieczeniowe, banki i inne
podmioty. Na bieżąco uczestniczy w procesach tworzenia prawa,przygotowując opinie,
stanowiska i postulaty w imieniu branży dealerskiej.

Michał Wąsik
Dyrektor biura ASE Global w Polsce, odpowiedzialny także za rynek w Czechach i na Słowacji.
Ekspert w dziedzinie Business Management rynku motoryzacyjnego. Swoje doświadczenie
zdobywał, wdrażając nowoczesne systemy raportowania finansowego dla dealerów
samochodowych. W czasie realizacji tych projektów pracował z dealerami z całej Europy.
Obecnie prowadzi liczne kursy z zakresu zarządzania wskaźnikowego stacją dealerską –
dedykowane właścicielom stacji oraz kierownikom poszczególnych działów. ASE Global to jedna
z czołowych firm świadczących usługi dla rynku motoryzacyjnego. Działa w 34 krajach świata.
Doradza zarówno dealerom, importerom i producentom i samochodów i motocykli

Daria Zawrotniak
Z branżą motoryzacyjną związana od kilkunastu lat.W tym czasie zajmowała kluczowe dla
dealerskiego biznesu stanowiska: główny księgowy, dyrektor finansowy, dyrektor zarządzający
w kilku firmach dealerskich, dzięki czemu posiada szerokie spektrum wiedzy i znajomości biznesu
nie tylko z pozycji finansów i księgowości. Posiada prestiżowy certyfikat Mercedes Benz Finance
Manager. Obecnie związana z poznańską, wielomarkową Grupą Voyager.

w w w. a k a d e m i a D B M . p l
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BAZA WIEDZY. ROZMOWA Z WOJCIECHEM KORDALEWSKIM

Umiejętności i wiedza
są do zdobycia
ŁĄCZENIE ŚCIEŻKI ROZWOJU WEWNĄTRZ FIRMY Z ZEWNĘTRZNĄ WIEDZĄ
I PRZYGOTOWANIEM SZKOLENIOWYM DO PRZEJĘCIA BIZNESU TO
IDEALNY MODEL SUKCESJI - PRZEKONUJE WOJCIECH KORDALEWSKI,
GŁÓWNY WYKŁADOWCA AK ADEMII DEALER BUSINESS MANAGEMENT

P

12

onad 25 lat od narodzin polskiego
rynku dealerskiego coraz większa

Zgadza się. Tutaj osobiste zaangażowanie

sza, bo motywacji nie powinno przecież

dealera-właściciela będzie decydujące. To

zabraknąć. Ale tylko teoretycznie...

część osób, która tworzyła tę branżę,

on będzie osobą, która musi samodzielnie

staje przed nie lada wyzwaniem: prze-

podjąć wszystkie najważniejsze decyzje.

Dlaczego teoretycznie?

kazania swoich biznesów następnemu

Podstawową sprawą jest oczywiście zna-

Chcąc przekazać biznes swoim dzieciom,

pokoleniu. Problem sukcesji ma co naj-

lezienie odpowiedniego człowieka do za-

dealerzy mogą popełnić dwa podstawo-

mniej dwa wymiary: prawno-organi-

rządzania firmą. Jeśli taka osoba pojawia

we błędy. Pierwszy polega właśnie na

zacyjny oraz osobowy, związany z wy-

się na horyzoncie, należy zacząć od od-

tym, że dzieci nie zawsze chcą… Bo na

borem i przygotowaniem następców.

powiedzi na pytanie: czy na pewno chce

przykład realizują się w innej branży, mają

Ten pierwszy to zadanie głównie dla

ona zarządzać naszą firmą i poprowadzić

inne zainteresowania, idą na zupełnie

prawników. Skoncentrujmy się zatem

nasz biznes. To warunek niezbędny, aby

inne studia. A rodzic próbuje je uparcie

na aspekcie osobowym, który - jak się

rozpocząć cały proces. W przypadku, gdy

nakłonić do zajmowania się autoryzo-

zdaje - jest dla właściciela stacji zdecy-

rodzinny biznes mają przejąć dzieci wła-

wanym dealerstwem. Drugi błąd to zbyt

dowanie trudniejszy.

ściciela, sytuacja jest teoretycznie prost-

szybkie rzucenie następcy na głęboką

AKADEMIA DEALER BUSINESS MANAGEMENT

WYWIAD

wodę - czyli sytuacja, w której pali się on
do zarządzania, ale brakuje mu umiejętności i doświadczenia. Dotyczy to zresztą
nie tylko dzieci, ale każdego sukcesora.
Na szczęście umiejętności oraz wiedza to
atuty, które da się zdobyć i przyswoić.
Krótko mówiąc, do przejęcia biznesu należy następcę przygotować. Ile trwa taki
proces?
Nie ma sztywnej granicy czy nawet widełek, ale co do zasady to zadanie mierzone
w latach.
Który model sukcesji jest lepszy: praktyczna nauka na żywym „organizmie”
własnego dealerstwa czy wcześniejsze
zdobycie mocnych, teoretycznych podstaw na zewnątrz?
Myślę, że obie rzeczy powinny się uzupełniać. Wprowadzając potencjalnego
następcę w życie firmy, stawiamy na budowę jego rozpoznawalności i autorytetu wśród załogi, a także obdarzamy go
sporym zaufaniem. To bardzo ważne, bo
nowy szef firmy nie może zostać wyciągnięty z kapelusza. Ale zawodowy rozwój
musi iść w parze z przekazywaniem następcy coraz większych kompetencji oraz
z rozliczaniem go z powierzanych zadań.
Ważne również, aby nie dyskwalifikować
danej osoby, gdy ta popełni jakieś błędy,
nawet poważne. To element nauki. Z reguły jest przecież tak, że zaczynając, właściciel popełniał podobne - albo i większe - zaniechania. Natomiast wybaczyć
samemu sobie jest zawsze zdecydowanie
łatwiej.
To ciągle sprawdzanie bojem, zdobywanie doświadczenia w ramach codziennych zadań. A co z drugą rzeczą, czyli z
rozwijaniem wiedzy zewnętrznej, podstaw zarządzania?
Tak jak mówiłem, oba elementy muszą
iść w parze. Dobrze, jeśli osoba mająca
przejąć stery dealerstwa, najpierw będzie w nim przez kilka lat pracować. Tylko że jeśli rzucimy ją bez przygotowania
do działu, w którym wiodą prym starzy
branżowi „wyjadacze”, to nasz sukcesor
może zostać przez nich „zjedzony”. Stąd
tak ważne, aby następca inwestował we
własny rozwój i zdobywanie wiedzy z
zakresu zarządzania stacją. On nie musi
umieć naprawiać samochodów czy znać

się na silnikach - musi natomiast wiedzieć,
jak funkcjonuje fachowy menedżer nowoczesnej firmy dealerskiej. Jeśli wejdzie na
stanowisko kierownicze z taką kompetencją, będzie mu dużo łatwiej zbudować u
podwładnych autorytet. A nie muszę dodawać, jak niebagatelną rolę odgrywa w
całej sprawie poważanie i posłuch wśród
załogi.
W uzyskaniu kompetencji zarządczych
ma pomóc startująca niebawem Akademia Dealer Business Management. Czego konkretnie będą się mogli nauczyć
jej adepci?
Akademia to projekt mający na celu kompleksowe przygotowanie kadry menedżerskiej do zarządzania dealerskim biznesem. Zajęcia będą miały formę studiów
podyplomowych. Ich uczestniczy nauczą
się m.in. zarządzania zespołem, budżetowania, stawiania zadań i rozliczania z
celów, analizy oraz rozumienia wyników
konkretnych działów, jak i całej firmy.
Akademia nauczy również analizowania
jakości pracy poszczególnych członków
załogi. Biznes robi się z ludźmi, dlatego
lider stacji dealerskiej musi umieć znaleźć
z nimi wspólny język. Musi ich zainspirować, zmotywować do wzniesienia się na
jak najwyższy poziom. To musi być prawdziwy lider, za którym pójdą wszyscy pozostali, by razem zdobywać szczyty.
W jaki sposób skonstruowany jest program Akademii?
Po pierwsze został on podzielony ze
względu na obszary dealerstwa. Mamy
więc obszar handlowy, w którym wyodrębniliśmy samochody nowe, używane i
dział F&I. Mamy całą posprzedaż - z serwisem mechanicznym, blacharnią-lakiernią
i częściami zamiennymi. Po drugie zaś,
program skoncentrował się na zagadnieniach mających wpływ w zasadzie na całą
stację: elementy rachunkowo-zarządcze,
prawne, podatkowe, również marketing.
Akademia obejmie więc swoim zakresem
pełny przekrój spraw związanych z dealerskim biznesem.

Z zajęć w ramach Akademii wyniosą wiele
także obecni i przyszli szefowie poszczególnych działów dealerstwa czy członkowie zarządu. Często zdarza się przecież, że
osoba mająca dowodzić całą organizacją,
najpierw otrzymuje „we władanie” węższy
dział stacji. Już to mówiłem - łączenie własnej ścieżki rozwoju wewnątrz firmy z przygotowaniem szkoleniowym do przejęcia
całego biznesu to idealny model sukcesji.
Takie osoby nauczą się w Akademii najwięcej, bo zajęcia nie będą dla nich wyłącznie
czystą teorią.
To, że zajęcia nie będą teorią oderwaną
od dealerskiej rzeczywistości, mają zagwarantować również wykładowcy Akademii DBM. Powie pan coś o nich?
To prawda, ponieważ każdy z nas jest również praktykiem, mającym styczność z branżą na co dzień: jako ekspert, szkoleniowiec
czy osoba czynnie zarządzająca danym
obszarem dealerstwa. Zresztą takie imiona i nazwiska jak Daria Zawrotniak, Marek
Konieczny, Michał Wąsik, Adam Kowalczyk, Andrzej Sadowski, Jacek Klukowski
czy Paweł Tuzinek mówią same za siebie.
Kadra szkoleniowa to ogromny atut całego projektu. Uważam, że uczestnicy mogą
nam zaufać, bo wiedzą, że mamy niezbędne doświadczenie, praktykę i możemy im
opowiedzieć, na czym polega ten biznes.
Udowodnić na konkretnych przykładach,
że w wielu sytuacjach nie trzeba wyważać
otwartych drzwi, a wielu problemów można uniknąć już na starcie. Sami przez to
przechodziliśmy, więc możemy się podzielić
naszym doświadczeniem.
Skoro Akademia ma formę studiów, jej
ukończenie musi się wiązać z egzaminem?
Z egzaminem i certyfikatem. I nie będzie
to wyłącznie papier do powieszenia na
ścianie, ale dowód na to, że dana osoba ma
pojęcie, jak poprowadzić do sukcesu firmę
dealerską. W autoryzowanej stacji nie da
się być w każdym miejscu o każdej porze.
Ale wszędzie trzeba mieć odpowiednich
ludzi i trzeba ich umieć właściwie dobrać,

Dla kogo jest ten projekt? Pozycjonujecie się ściśle pod przyszłych prezesów?
Osoby, które mają przejąć biznesowy dorobek swoich szefów czy ojców, to nasz naturalny i podstawowy target. Ale niejedyny.

rozwijać, inspirować i rozliczać. Po to jest
Akademia.
TEKST UKAZAŁ SIĘ W MIESIĘCZNIKU
DEALER NR 7/2016
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Nieoczekiwana sukcesja
to trudne wyzwanie
O NAJWAŻNIEJSZYCH ZADANIACH ZWIĄZANYCH Z PROCESEM SUKCESJI
ORAZ UMIEJĘTNOŚCIACH, JAKIE OK AZUJĄ SIĘ KLUCZOWE PO OBJĘCIU
STERÓW W FIRMIE – OPOWIADA MIKOŁAJ SZADKOWSKI, DYREKTOR
GENERALNY FIRMY MOTORTEST, DEALERSTWA HYUNDAIA Z WARSZAWY

F

irma Motortest powstała w latach 70.
Jak na przestrzeni lat wyglądał jej roz-

dażowe, poznawałem portfolio Hyundaia,

argumenty, trzeba mieć w każdej dziedzinie

uczyłem się standardów obsługi klienta.

doświadczenie. Dzięki temu mogłem wytłu-

wój?

Już wtedy zauważyłem, że to, co najbardziej

maczyć, czy pokazać osobie, która twierdzi-

Początkowo firma znajdowała się tam, gdzie

lubię, to analizowanie. Zacząłem spisywać

ła, że czegoś na pewno nie da się wykonać,

nasz dom rodzinny. Obok domu mieliśmy

wyniki różnych działów, sprawdzać ich wy-

że jednak się da.

garaż, w którym mój tata, Krzysztof, prowa-

dajność, notować liczbę sprzedanych aut,

dził serwis. Zresztą tata od zawsze pasjono-

wyliczać marżę na poszczególnych samo-

W W pewnym momencie musiał pan jed-

wał się naprawą silników samochodowych,

chodach – i to zaczęło mnie coraz bardziej

nak przejąć stery w firmie i mieć receptę

stąd też nazwa – Motortest. Dopiero w

interesować. Wcześniej w firmie był tylko

na każdy kłopot.

latach 90., kiedy w Polsce zaczęły pojawiać

rachunek zysków i strat oraz bilans. Nie były

Choć byłem, podobnie jak moja mama,

się zagraniczne marki, rodzice uzyskali au-

prowadzone szczegółowe statystyki. Dla

pracownikiem Motortestu, to jedynym wła-

toryzację. Mieliśmy różne propozycje, ro-

mnie była to niewystarczająca wiedza. Pracę

ścicielem firmy był mój tata. Zabrakło go z

dzice postawili na współpracę z Hyundaiem.

w dealerstwie łączyłem ze studiami – naj-

dnia na dzień. W takim momencie jednooso-

Najpierw otrzymaliśmy autoryzację serwi-

pierw finanse i rachunkowość ze specjaliza-

bowa działalność gospodarcza, a taką formę

sową, a samochody sprzedawaliśmy jako

cją z inżynierii ryzyka, w międzyczasie logi-

prawną miało nasze dealerstwo, przestaje

pośrednik. W 1995 r. podpisaliśmy również

stykę w Holandii. Kiedy wróciłem do Polski,

istnieć. Tamte dni w firmie mogę określić

umowę sprzedażową. Sprzedaż odbywała

doszedłem do wniosku, że warto by zdobyć

chyba tylko jednym stwierdzeniem: totalny

się najpierw w małym salonie, gdzie mieścił

wiedzę także z zakresu zarządzania. Dlatego

chaos. Znam przypadki, że w podobnych

się jeden samochód i dwa biurka. Wyzwanie

rozpocząłem międzynarodowe zarządzanie

sytuacjach inne podmioty nawet rok po

logistyczne było spore, ponieważ działka z

strategiczne na uczelni w Bradford, a przede

śmierci właściciela nie są w stanie przejąć

domem, salonem i serwisem miała zaledwie

wszystkim studia na Akademii Leona Koź-

aktywów ze względu na formalności. Nam

800 m2, a trzeba było zmieścić na niej około

mińskiego, które dały mi solidną możliwość

udało się załatwić wszystko w cztery dni. Był

40 samochodów, które mieliśmy w ofercie.

poznania praktyki, a nie tylko teorii. Cały

to bardzo trudny czas – zarówno dla mamy,

W 1998 r. rodzice otworzyli salon przy ulicy

czas nauka przeplatała się z dealerstwem.

jak i dla mnie, ale postawiliśmy sobie za cel,

Hynka. Na początku była tam prowadzona

Interesowałem się także pracą działu likwi-

że nie pozwolimy na to, aby firma, którą

tylko sprzedaż, w 2000 r. dobudowana zo-

dacji szkód komunikacyjnych, napisałem na-

stworzył mój tata, tak po prostu przestała

stała część serwisowa. Pamiętam, że kiedy

wet pracę inżynierską na ten temat.

istnieć. Chodziliśmy od jednej instytucji do
drugiej, czasem odbijaliśmy się od ściany.

otwieraliśmy ASO, sam przecinałem wstęgę.

14

Były jeszcze inne działy w firmie, w któ-

Ale byliśmy bardzo zdeterminowani, a przy

A kiedy rozpoczął pan pracę w firmie?

rych pan pracował?

tym mieliśmy wokół siebie ludzi, którzy

Już w latach 90. pomagałem rodzicom w

W czasie studiów pracowałem w każdym

chcieli nam pomóc.

dealerstwie, pełniąc funkcję gońca. Przeka-

z ośmiu działów firmy, byłem m.in. sprze-

zywałem informacje z jednego końca firmy

dawcą samochodów, pomocą księgowego,

Od czego rozpoczyna się taką procedurę?

na drugi. I choć czasy się zmieniły, to nadal

kierownikiem salonu. Przez pewien czas

Przede wszystkim dowiedzieliśmy się od

uważam, że płynne przekazywanie informa-

byłem nawet pomocnikiem mechanika. Nie

księgowego, że nie możemy wystawiać fak-

cji to dla odpowiedniego funkcjonowania

miałem dostępu do precyzyjnej wiedzy,

tur, co oznaczało, że nie możemy sprzeda-

przedsiębiorstwa najważniejsza kwestia. Do

czego powinienem wymagać od danych sta-

wać i serwisować aut, ubezpieczeń, części.

matury nie angażowałem się w funkcjono-

nowisk, więc nie pozostawało mi nic innego

Zagrożona była nasza płynność finansowa.

wanie Motortestu, ponieważ moim priory-

niż sprawdzenie tego samemu. Jestem wy-

Całe szczęście, że mama miała wcześniej

tetem była nauka. Ponownie zacząłem brać

czulony na stwierdzenie „nie da się”. Chcia-

własną działalność, którą w pewnym mo-

udział w życiu firmy w 2009 r., gdy zdałem

łem sprawdzić, czy rzeczywiście jest tak,

mencie zawiesiła. Błyskawicznie udało się

maturę. Uczęszczałem na szkolenia sprze-

jak czasem mówią pracownicy. Aby mieć

ją wznowić i dzięki temu kontynuować dzia-
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związany, nie istniał. Ale za względu na wieloletnią współpracę, wszystko odbywało się
na dotychczasowych zasadach. Każdy w tym
czasie robił wszystko, aby firma funkcjonowała bez zakłóceń.
Zachowanie

ciągłości

funkcjonowania,

utrzymanie umowy autoryzacyjnej czy
źródeł finansowania, to jedno. Ale z dnia
na dzień musiał pan też zacząć zarządzać
dużą organizacją oraz jej zespołem. Co
było dla pana największym wyzwaniem?
Firmę prowadzę razem z mamą. Ona odpowiada za kwestie finansowe, ja zajmuję się
działalnością operacyjną. Świetnie się uzułalność taty. Oczywiście, aby to było możli-

pełniamy. Ja staram się odważnie „pchać”

we, należało uregulować wszelkie sprawy

firmę do przodu, mama trochę mnie „stopu-

spadkowe. Jako że było dwóch spadkobier-

je”, i przez to udaje nam się rozważnie, ale

ców – ja i mama – postanowiłem zrzec się

i dynamicznie rozwijać firmę. W trudnych

wszystkich praw i to mama została jedyną

chwilach ogromnym wsparciem byli dla

osobą dziedziczącą majątek. Dzięki temu już

nas pracownicy, za co jesteśmy im bardzo

po kilku dniach znowu mogliśmy normalnie

wdzięczni. Kiedy dowiedzieli się, że tata od-

funkcjonować.

szedł, ich umowy przestały obowiązywać.
Formalnie byliśmy więc bez załogi. Jednak

Czy ma pan jakieś wskazówki dla osób,

dzięki znajomości przepisów wiedzieliśmy,

które znajdą się w takiej sytuacji?

że możemy na podstawie odpowiedniej

Podstawą – i to nie tylko podczas nieoczeki-

umowy przenieść dotychczasowych pracow-

wanej sukcesji – jest wsparcie księgowego i

ników do nowej firmy jednym dokumentem.

prawników. To osoby, które są w stanie odpowiednio poprowadzić taką sprawę i szyb-

Nadzór nad działalnością operacyjną fir-

ko ją załatwić. W urzędach słyszeliśmy, że

my sprawuje pan już od dwóch lat. Jakie

aby otrzymać jakiś dokument, trzeba czekać

zmiany zostały wprowadzone?

kilka tygodni. To bzdury. W takich sytuacjach

Rodzice prowadzili mały, rodzinny biznes.

trzeba pojechać do danych instytucji i liczyć

Zawsze najważniejszą rzeczą było dla nich

na to, że uda się przyspieszyć procedury z

dobro wspólne i rodzinna atmosfera. Oczy-

uwagi na wyjątkowość sytuacji.

wiście nie chciałem z tego rezygnować, ale
wiedziałem, że aby przeżyć na rynku, trzeba

A co w takim momencie dzieje się z umową

zacząć myśleć w sposób bardziej biznesowy.

autoryzacyjną?

Rodzice bardzo dużo zainwestowali w moją

W momencie zakończenia działalności przez

edukację i nie mogłem ich zawieść. Zaczą-

firmę z powodu śmierci jej właściciela, umo-

łem modernizować dealerstwo, a moim

wa przestaje obowiązywać. Ale nasz part-

głównym celem było podniesienie rentow-

ner biznesowy – Hyundai – zachował się w

ności. Bardzo zależało mi na tym, abyśmy

sytuacji naprawdę wspaniale. Mogliśmy

znowu zaczęli być postrzegani jako poważny

liczyć na pomoc pracowników importera w

gracz – zarówno jeśli chodzi o sieć Hyun-

każdym momencie. Umowa dealerska zo-

daia, jak i o warszawską scenę dealerską. I

stała przygotowana w kilka dni, przez osoby,

rzeczywiście w ciągu tych dwóch lat bardzo

które przebywały na urlopie i miały dostęp

dużo się zmieniło. Firma urosła dwukrotnie,

wyłącznie do telefonu. Nowy kod dealera

zwiększyliśmy sprzedaż, rentowność, serwis

został nam nadany ekspresowo, żebyśmy

i – co istotne – jesteśmy postrzegani jako

jak najszybciej mogli wznowić działalność.

poważny partner biznesowy. Przy tym uda-

Zresztą podobnie zachowali się nasi inni

ło nam się nie zatracić wartości rodzinnych,

partnerzy. Bank, z którym współpracujemy

które były tak ważne dla mojego taty.

Oczywiście. Już podczas pierwszych zajęć
ADBM z Panem Wojtkiem Kordalewskim
uświadomiłem sobie bardzo ważną rzecz.
Zawsze wiedziałem, że nigdy nie będę najlepszym mechanikiem czy sprzedawcą samochodów, ale ADBM dał mi świadomość,
ile muszę dać z siebie, by móc wymagać
wyników od innych. I że to ode mnie zależy,
w jaki sposób będą funkcjonowały poszczególne działy stacji dealerskiej. Dodatkowo
uświadomiłem sobie, że w naszej firmie jest
sporo rzeczy, które trzeba zmienić. Pan Wojtek to wspaniały mentor, z którym zawsze
można porozmawiać i znaleźć rozwiązanie
każdego problemu. Podczas wykładów
otrzymywałem konkretne rozwiązania, które należało wdrożyć w firmie. Po każdych
zajęciach kompletnie wywracałem omawiany na zajęciach dział i wprowadzałem udoskonalenia. Bywało, że podejmowałem kontrowersyjne decyzje, z którymi pracownicy
czasem się z nie zgadzali. Jednak, jak widać
po wynikach osiąganych przez Motortest, to
były słuszne decyzje.
A jak obecnie wygląda forma prawna państwa firmy?
Nadal jest to jednoosobowa działalność prowadzona przez mamę. Natomiast nauczeni
doświadczeniami ostatnich lat, szykujemy
się do przekształcenia jej w spółkę. Aby wykonać to odpowiednio, to przy generowanych obecnie obrotach, musimy się do tego
przygotować.
Ile czasu trwa taki proces?
W naszym przypadku dość długo, bo około
dwóch lat. Jednak początkowo skupiliśmy się
na tym, aby przywrócić odpowiednie funkcjonowanie firmy. Obecnie jesteśmy w trakcie
przenoszenia niektórych elementów firmy
do spółki i sądzę, że proces ten zakończy się
ostatecznie za około rok. Wtedy właścicielem firmy będziemy moja mama i ja. I mam
nadzieję, że wtedy będę mógł powiedzieć,
że proces sukcesji – trudny i nieoczekiwany –
został zrealizowany z powodzeniem.o spółki
i sądzę, że proces ten zakończy się ostatecznie za około rok. Wtedy właścicielem firmy
będziemy moja mama i ja. I mam nadzieję, że
wtedy będę mógł powiedzieć, że proces sukcesji – trudny i nieoczekiwany – został zrealizowany z powodzeniem.

– BGŻ BNP Paribas – nie miał obowiązku
finansowania firmy, ponieważ z formalne-

Czy zajęcia w Dealer Akademii Business

go punktu widzenia podmiot, z którym był

Management pomogły wdrażać te zmiany?
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