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Wrocław, 16.05.2018 r.  
 

Impel porządkuje kontrakty 

Grupa Impel – największa w kraju grupa firm świadczących usługi dla biznesu - osiągnęła 

w I kwartale 2018 r. przychody ze sprzedaży na poziomie 515 mln zł, co oznacza spadek 

w stosunku do I kwartału 2017 o około 5,7%. Grupa wypracowała zysk operacyjny w 

wysokości 8,7 mln zł, natomiast zysk netto na poziomie 4 mln czyli o 1,5 mln więcej niż w 

analogicznym okresie poprzedniego roku.   

- Zarząd w 2017 roku podjął decyzję o wypowiedzeniu kontraktów, które utraciły marżę w dwóch 

procesach waloryzowania cen usług, związanych z wprowadzeniem zmian w przepisach, tj. 

ozusowania umów zleceń oraz wprowadzenia minimalnej stawki na umowach zlecenia. Redukcja 

sprzedaży nierentownej uwolniła kapitał i wraz z nowymi kontraktami, mającymi wyższe marże, 

pozwala wejść w trend wzrastającej rentowności operacyjnej oraz zwiększyć zysk netto. Nasza 

strategia koncentracji na trzech obszarach biznesowych, zmiana podejścia do klienta, dla którego 

jesteśmy doradcą biznesowym, rekomendującym wprowadzanie zmian widocznych przede wszystkim 

w długofalowej perspektywie – przynosi zakładane efekty. Konsekwentnie wdrażamy zmiany 

wynikające z nowej sytuacji gospodarczej oraz ze zmian w legislacji – mówi Wojciech Rembikowski, 

wiceprezes ds. finansowych Impel SA. 

 

Dwa obszary biznesowe: Facility Management oraz Digital Services & BPO zanotowały w I kwartale 

2018 r. przychody ze sprzedaży, które wyniosły odpowiednio: 366,1 mln zł i 85,8 mln zł. Rentowność 

uzyskana przez te segmenty nieznacznie wzrosła.  Poprawę obserwujemy również w obszarze 

Industrial Services zarówno w przychodach, które  wzrosły o 7,2%, jaki i rentowności (wzrost o ponad 

1 p.p.) – mówi Jakub Dzik, wiceprezes ds. operacyjnych Impel S.A. 

 

 [FM] Obszar Facility Management 

 

- Umacniamy naszą pozycję w segmencie obsługi dyskontów, czyli: Jeronimo Martins (600 obiektów) 

oraz grupy NETTO (200 sklepów). Klienci, podejmując współpracę z naszą firmą, wybierają 

doświadczenie, kompleksowość oferty, specjalizację i wysoką, powtarzalną, jakość świadczonych 

usług. Decydujemy się na zapewnienie Klientowi określonych standardów, które wdrażamy w sposób 

projektowy. W działalności Grupy w zakresie ubezpieczeń, świadczonych poprzez spółkę Brokers 

Union, obsługujemy nowych klientów: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu oraz Zielonogórska 

Spółdzielnia Mieszkaniowa. Uruchamiamy także nowe projekty jak np. ubezpieczenia rolne, dla 
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którego pozyskaliśmy partnera działającego w branży rolniczej, czy współpracę m.in. na rynku 

gwarancji ubezpieczeń – dodaje Wojciech Rembikowski, wiceprezes Impel SA. 

Spółka Agrobud BHP SA podpisała trzy nowe kontrakty na obsługę firm w zakresie outsourcingu 

obszaru BHP. Jest to nowy produkt w ofercie spółki i polega na przejęciu całości obszaru związanego z 

zaopatrzeniem pracowników w środki ochrony indywidualnej u klienta. Wartość zawartych umów to 

łącznie prawie 2 mln złotych.   

 

-  Outsourcingu BHP wpływa na obniżkę kosztów działalności i poprawę efektywności ich działania. W 

gronie nowych klientów znaleźli się: sieć sklepów meblowych Abra S.A (część grupy handlowej 

Steinhoff  International Holdings Limited – jednej z największych na świecie firm z sektora 

wyposażenia wnętrz i artykułów gospodarstwa domowego);  Lacroix Elektronics Kwidzyń ( 4 zakłady 

produkcyjne, znajdujące się w 4 różnych krajach, zatrudniające łącznie ponad 3150 pracowników) 

oraz  Cynk-Mal z Legnicy (producent i dystrybutor wyrobów ocynkowanych ogniowo) – podkreśla 

Wojciech Rembikowski, wiceprezes Impel SA. 

[IS] Obszar Industrial Services 

 

Grupa Impel wygrała przetarg i podpisała umowę na wybudowanie nowoczesnej sieci światłowodowej 

dla Orange Polska. Konsorcjum spółek Grupy Impel pozyskało zamówienia na budowę sieci 

szerokopasmowej FTTH dla Orange Polska w ramach realizowanych przez spółkę telekomunikacyjną 

projektów. Wartość podpisanych umów wynosi 120 200 000 zł netto. Grupa Impel w ramach 

projektów regionalnych wykona sieci szerokopasmowe FTTH w technologii P2M GPON lub w 

technologii P2P Ethernet oraz zaprojektuje i wybuduje infrastrukturę telekomunikacyjną, wraz z 

dostawą, instalacją i uruchomieniem urządzeń.  

- Zamówienie w rejonie szczecińskim to 62,5 mln złotych netto, a w rejonie nowotarskim 57,7 mln zł 

netto. Oba projekty zrealizowane będą do 31 lipca 2020 r. Impel w ramach projektów „Szczeciński 

część A i Szczecin Orange Światłowód” i „Nowotarski Orange Światłowód” ma wybudować ponad 1800 

km sieci i  138 węzłów dostępowych co pozwoli podłączyć do światłowodu 300 jednostek oświatowych 

i 41 114 gospodarstw domowych. Nasze zaangażowanie w takie projekty to efekt rozwoju Grupy 

Impel w nowych obszarach i nowych technologiach, gdzie, w porównaniu do naszych podstawowych 

usług, koszt pracy nie determinuje umowy – podkreśla Grzegorz Dzik, prezes Impel SA  

W ramach realizacji usług wysokospecjalistycznych dla przemysłu spółka Climbex pozyskała i realizuje 

kontrakty na automatyczne czyszczenie zbiorników w zakładach przemysłowych zlokalizowanych  na 

terenie Libii i  Danii.  
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[Digital Services & BPO] Obszar cyfryzacji i wsparcie procesów biznesowych 

 

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 27 kwietnia 

2016 roku o ochronie danych osób fizycznych (RODO), zespoły SI-Consulting i Olesiński & Wspólnicy 

stworzyły innowacyjną aplikację RODOmanager,  narzędzie do samodzielnego zarządzania obszarem 

danych osobowych dedykowane zarówno dla małych jak i dużych firm.  

 

- Jest to intuicyjne i proste w obsłudze oprogramowanie, które umożliwia m.in. identyfikowanie 

zbiorów danych osobowych, audytowanie poziomu ochrony danych i generowanie spersonalizowanych 

raportów. Narzędzie usprawnia również zarządzanie dokumentacją danych osobowych, ewidencją oraz 

wdrażaniem procesów i procedur. RODOmanager to nie tylko szyta na miarę odpowiedź na nowe 

obowiązki dla przedsiębiorców w związku z RODO, ale również szansa na uporządkowanie kwestii 

danych osobowych w firmie i uzyskanie nad nimi stałej kontroli. Niebawem aplikacja będzie dostępna 

dla wszystkich przedsiębiorców, chcących prawidłowo i sprawnie zarządzać danymi osobowymi w 

swojej firmie. Mamy nadzieję, że zaproponowane przez nas rozwiązanie ułatwi wielu firmom 

implementację wymogów rozporządzenia RODO w swoim przedsiębiorstwie – komentuje Grzegorz 

Dzik, prezes Impel SA 

 

Informacje o Grupie Impel  

Impel to największa w Polsce grupa firm specjalizujących się w outsourcingu usług dla instytucji i przedsiębiorstw. 

Posiada ponad 27-letnie doświadczenie we współpracy z wymagającymi Klientami.  Impel oferuje kompleksowe 

rozwiązania optymalizujące obszary organizacji pracy, doboru technologii oraz zarządzania personelem. Grupa 

oferuje największą na rynku polskim liczbę usług dla biznesu w następujących obszarach:  

▪ [FM] Obsługa nieruchomości  m.in.: utrzymanie czystości, ochrona osób i mienia, serwis techniczny, 
opieka nad pacjentem, catering, rental odzieży, 

▪ [IS] Usługi dla przemysłu m.in.: czyszczenie przemysłowe, wsparcie utrzymania ruchu, usługi 
remontowo-budowlane, zintegrowana obsługa nieruchomości, 

▪ [DS&BPO] Obsługa procesów biznesowych i IT m.in.: obsługa księgowa, obsługa kadrowo-
płacowa, zarzadzanie dokumentami, doradztwo podatkowe, infrastruktura informatyczna, 

Grupa Impel obsługuje około 5 tys. Klientów na terenie całego kraju. Zarządza pracą 60 tys. osób. W filozofię 

działania Grupy Impel wpisane jest wspieranie przedsięwzięć społecznych, kulturalnych i sportowych oraz 

troska o osoby potrzebujące pomocy. Impel wspiera aktywność sportową dzieci i młodzieży oraz Fundację 

ProCuro. Ponadto Grupa Impel wraz z Fundacją „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową” we 

Wrocławiu wsparła budowę nowej siedziby Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej - 

„Przylądek Nadziei” dla Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.  

mailto:k.marszalek@impel.pl

