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c hoć Pomorze tradycyjnie koja-
rzy się z dalekimi podróżami, 
powstała w 2002 Grupa Travel 

była w stanie w ciągu zaledwie deka-
dy wyprzedzić inne firmy zajmujące 
się podobnie skrojonymi usługami. 
Z jej usług korzysta większość poważ-
nych, regionalnych przedsiębiorstw, 
ale również wielu kontrahentów z ca-
łego kraju czy nawet z innych państw 
– choćby skandynawskich. Gdy arma-
tor potrzebuje wysłać na drugi koniec 
świata załogę dla frachtowca, również 
do nich kieruje swoje pierwsze kroki. 
Teraz firma pracuje nad tym, by zdo-
być pozycję lidera w skali kraju.

zarządzanie na ekranie
To nie jest zwykłe biuro podróży. 

Prezes Janusz wojtczak, z wykształ-
cenia humanista, pracował wcześniej 
przez wiele lat jako nauczyciel aka-
demicki. o podróżowaniu po świecie 
marzył co prawda od dziecka, ale ni-
gdy nie przeszło mu przez myśl, że or-
ganizacją wyjazdów będzie zajmował 
się zawodowo. 

– Do tego biznesu trafiłem zupeł-
nie przypadkiem. na początku zarzą-
dzałem firmą, korzystając z doświad-
czeń swych przyjaciół z Anglii, którzy 

w interesach nawet  
na koniec świata

prowadzili tam podobną działalność 
– mówi. Początki były trudne, ale 
z roku na rok firmie szło coraz spraw-
niej. 

Główny produkt Grupy Travel  skła-
da się z trzech elementów: rezerwa-
cji biletów na przejazd, miejsca w ho-
telu oraz wynajęcia samochodu. czyli 
wszystko, czego przedsiębiorca może 
potrzebować, by dostać 
się za granicę – oprócz 
paszportu czy dowodu 
osobistego. 

obsługa klienta jest 
kompleksowa, firma 
oferuje mu rozbudowa-
ny serwis, helpdesk do-
stępny przez 24 godzi-
ny na dobę oraz dostęp 
do nowatorskich, autor-
skich aplikacji wspoma-
gających zarządzanie 
podróżami służbowymi. 
Prezes firmy może na 
ekranie własnej komórki czy kompu-
tera sprawdzić, dokąd udają się jego 
pracownicy, czy odebrali już kluczyki 
od wynajmowanego samochodu oraz 
ile będą kosztowały go bilety lotnicze, 
i wiele więcej.  Firma zajmuje się też za 
przedsiębiorców wszystkimi procedu-

rami związanymi z wyjazdem. – stara-
my się przedstawiać klientom wybór 
najkorzystniejszych ofert turystycz-
nych. umożliwiamy im rezerwację i za-
kup biletów lotniczych, grupowych, 
marynarskich, kolejowych, autokaro-
wych oraz promowych. Przedsiębior-
cy korzystający z naszych usług mogą 
liczyć na miejsca hotelowe na całym 
świecie, wynajem samochodów oraz 
sprzedaż polis turystycznych – wyli-
cza prezes wojtczak. Jednoosobowa 
firma na tańszym bilecie może zaosz-
czędzić kilkaset złotych. w przypadku 
wielkich korporacji, które bez przerwy 
mają po kilkuset pracowników „w tra-
sie”, oszczędności mogą sięgać sześcio-
cyfrowych kwot. 

taniej pojechać, 
niż zostać 
w domu

Jak przyznają w sie-
dzibie spółki, w czasach 
kryzysu rynek dla orga-
nizatorów podróży służ-
bowych jest wyjątkowo 
trudny. nad wisłą ist-
nieje sporo podobnych 
przedsiębiorstw, swo-
je oddziały u nas mają 
również sieci global-
ne. – Do tego przedsię-
biorcy często tną koszty 

właśnie w zakresie podróży służbo-
wych. ostatnimi czasy ogranicza się 
je do minimum, podobnie jak licz-
bę organizowanych eventów. Ale po-
zostajemy optymistami, wierzymy 
w innowacyjne przedsięwzięcia. ofe-
rując klientom atrakcyjne, nieosiągal-
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ne w inny sposób ceny, sami poma-
gamy im w przetrwaniu kryzysu bez 
większych wyrzeczeń – mówi Janusz 
wojtczak. Zamiast rezygnować z wy-
jazdu służbowego i możliwego zarob-
ku, przedsiębiorcy mogą skorzystać 
z oferty Grupy Travel i zorganizować 
wyjazd taniej, niż gdyby sami zama-
wiali bilety na samolot czy prom. 

Te zalety przemawiają do klien-
tów nie tylko w kryzysie. Początko-
wo w firmie pracowały trzy osoby, 
teraz jest ich już ponad 30. – Mamy 
naprawdę świetną kadrę, to wspania-
li, wartościowi ludzie, na których za-
wsze można polegać. Angażujemy 
głównie młode osoby zaraz po stu-
diach, które rozwijają się i poszerza-
ją wiedzę razem z nami. Zatrudnia-

my „na przyszłość”, nie podbieramy 
pracowników konkurencji, bo nale-
ciałości i nawyki wyniesione z innych 
firm mogłyby u nas najzwyczajniej 
w świecie zaszkodzić – mówi Janusz 
wojtczak. Dodaje jednak, że sukces 
nie leży wyłącznie w samej kadrze, 

ale w zwiększaniu jej wydajności po-
przez stworzenie takich warunków 
pracy, by mogła i chciała się rozwijać. 
Jego wysiłki w tym kierunku docenio-
no m.in. w konkursie „Pomorski praco-
dawca roku”.

www.grupatravel.pl

Zabytkowy, modernistyczny budynek poczty w Gdyni niejedno 
już widział. Praca tu niespieszna, ogonki do okienek wiją się 
w głównym holu, słychać stukanie stempli i ciche pogawędki 
urzędniczek. Tymczasem piętro wyżej telefony aż się urywają. 
Swoją siedzibę ma tam Grupa Travel, organizator wyjazdów 
służbowych, eventów, konferencji i kongresów dla klientów 
biznesowych. 

janusZ wojtcZaK

Ostatnimi czasy podróże służbowe ogranicza się 
do minimum, podobnie jak liczbę organizowanych 
eventów. Ale pozostajemy optymistami, wdrażając 
innowacyjne rozwiązania technologiczne, takie jak 
Travel Policy, które umożliwiają naszym klientom 
kontrolę wydatków oraz samodzielne zarządzanie 
podróżami służbowymi.
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Grupa Travel 
z przychodami 

ok. 12 mln zł 
rocznie

prezes janusz wojtczak i wiceprezes aldona wojtczak - zespół do spraw podróży biznesowych
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