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„Do udanego działania prowadzi pasja i konsekwencja” - Jerzy Owsiak 

 O autorze programu CLEAN-EXPRESS PC wersja 2020 

Autor, dr inż. Leszek GABALEWICZ jest niezależnym ekspertem, konsultantem,                                         

szkoleniowcem i trenerem rozwoju biznesu usługowego utrzymania czystości.  

Dla wielu szefów i liderów usługowych Firm Sprzątających (FS) uznanym mentorem. 

Pracował w tym zawodzie ponad 25 lat na stanowiskach dyrektora operacyjnego  

i handlowego w kilku wiodących usługowych Firmach Sprzątających w Warszawie.  

Z wykształcenia jest doktorem nauk technicznych, informatykiem i automatykiem.  

 

Rekrutował nowych pracowników, szkolił, motywował i zarządzał wieloma zespołami 

(grupami) operacyjnymi oraz działami handlowymi firm (FS). I wszystko, co robił, robił 

z pasją i dużym osobistym zaangażowaniem, - bo dzisiaj tylko tak osiąga się sukces. 

 

Marzeniem autora (L.G.), już od 1995 roku była automatyzacja czasochłonnych, uciążliwych, 

trudnych i odpowiedzialnych czynności biznesowych w usługowym sprzątaniu obiektów. Dzięki 
sporemu doświadczeniu i bogatemu bagażu doświadczeń, kosztem niezliczonej liczby godzin  
i wieloletniej pracy zawodowej z pasją - to zamierzenie wspaniale się udało. Opracował dla 

usługowych Firm Sprzątających (FS) informatyczny (IT) program szkoleniowy, biznesowy, 
operacyjny o nazwie CLEAN-EXPRESS PC, automatyzujący w jednym działaniu wszystkie etapy pracy 

firmy.  

 

Program CLEAN-EXPRESS PC pozwala Użytkownikowi - Nabywcy ekspresowo poszerzyć 

zakres wiedzy, doświadczenia, rozwijać umiejętności zawodowe, oraz znacznie łatwiej, 

odważniej i skuteczniej działać w biznesie, bez obawy poniesienia porażki i strat. Pozwala 

też i realnie zdejmuje z Użytkownika programu wiele uciążliwych obowiązków. 
 
Program CLEAN-EXPRESS PC dostarcza Użytkownikowi - Nabywcy programu pełny komplet wiedzy, 
umiejętności i tajemnic zawodowych, sekretnych kluczy do sukcesu oraz dużą dawkę motywacji do 
działania. I co najważniejsze, Użytkownik/Nabywca programu w tempie ekspresowym wszystkie te 
wartościowe elementy sukcesu i zysków - nabywa i zastosuje od zaraz. 

 
Autor programu przez lata pracy w FS osobiście pozyskał dziesiątki opłacalnych kontraktów na usługę sprzątania 
na kwotę łączną przekraczającą 85 mln zł. Zaś szczytowym osiągnięciem zawodowym autora CLEAN-EXPRESS PC 
było wygranie dla byłego pracodawcy kontraktu na usługę sprzątania na kwotę ponad 27 mln zł. I ten kontrakt 
też został pozyskany za pomocą oprogramowania/aplikacji CLEAN-EXPRESS PC, a także, co ważne, pozytywnie 
wyjaśniony cenowo na żądanie komisji Zamawiającego usługę, oraz obroniony przed przewodniczącym UZP 
(Urząd Zamówień Publicznych).  
 
Zawartość programu jest dość spora, Spis Treści programu to ponad 123 rzetelnie opisane tematy i porady 
zawodowe, oraz nowoczesne techniki sprzedaży usług sprzątania. Wszystkie tematy zostały tak opracowane 
/opisane, by w prosty i syntetyczny sposób umożliwić Tobie - Nabywco korzystanie od zaraz (ekspresowo)  
z bogatej wiedzy i kluczowych umiejętności niezbędnych do zarabiania pieniędzy z działalności usługowego 
profesjonalnego sprzątania. Zobaczysz i przekonasz się, to piękny zawód i warto wykonywać go z pasją. 
 
Autor odbył specjalistyczne szkolenia u producentów maszyn i środków czyszczących w USA/Bucher’s,  
i w Niemczech/Hako, a także u wielu krajowych liderów - dystrybutorów. 
Obecnie autor programu jest uznanym doradcą i ekspertem Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii               
Departament Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Polskiej Izby Czystości Gospodarczej (PIGC).  
/Patrz: Opinie i referencje/ 
 

„Teraz z każdej udanej transakcji sprzedaży usługi sprzątania, z każdego dobrze wykonanego kontraktu  
Twoja sprawność zawodowa, satysfakcja i zyski będą coraz większe” – dr inż. Leszek Gabalewicz 

 
Autor programu: dr inż. Leszek Gabalewicz, tel. 501 444-844  

  
Korzystaj tylko z legalnej i aktualnej na 2020 r. wersji CLEAN-EXPRESS PC! 
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