
Poznaj opinie firm, które nam zaufały
Obsługujemy obecnie ponad 350 firm.

Poznaj opinie niektórych z nich.

„Powierzyłem  AFK prowadzenie obsługi księgowej oraz kadr i płac prowadzonej działalności gospodarczej 
ponad 5 lat temu. Współpraca od początku ułożyła się bardzo dobrze i tak jest do dzisiaj. Pracownicy AFK 
zawsze wykazują się profesjonalną wiedzą i są właściwie zorganizowani, dlatego zawsze szybko dostaję 
odpowiedź na zadane im pytania. Mogę śmiało zarekomendować AFK wszystkim, którzy potrzebują usługi 
księgowej i kadrowo-płacowej”.

 Marek Leśniak
Kancelaria Notarialna

„AFK dostarcza usługi w sposób profesjonalny, rzetelny i godny zaufania a przy tym indywidualnie i 
elastycznie podchodzi do Klientów. Zdecydowaliśmy się powierzyć AFK prowadzenie księgowości oraz kadr i
płac dla kilku spółek oraz jednoosobowych działalności gospodarczych. Pracownicy AFK ustawicznie 
aktualizują swoją wiedzę nt. zmian w przepisach i doradzają nam w przypadku wpływu zmian na nasz 
biznes.Współpraca z AFK to czysta przyjemność godna polecenia."

Krzysztof Kaczor
CSO & Principal Architect 

Enterprise & Technology Solutions
A4BEE

Z pełną odpowiedzialnością polecamy biuro rachunkowe AFK Centrum Obsługi Biznesu, jako 
profesjonalnego partnera w zakresie usług księgowych. Współpraca nasza polega  na świadczeniu usług z 
zakresu kadr i płac oraz kompleksowej obsługi w zakresie prowadzenia Księgi Przychodów i Rozchodów. 
Wszystkie zadania wykonywane są zawsze rzetelnie i w terminie. zawsze możemy liczyć na pomoc i rady w 
zakresie prowadzonej działalności. Pracownicy biura AFK reprezentują zawsze chęć pomocy i dzielą się 
swoją wiedzą w różnych dziedzinach. Doświadczenie pracowników przekłada się na efektywne działania. 
Nasza współpraca przebiega sprawnie i z dużym zaangażowaniem, dlatego z całym przekonaniem 
rekomendujemy biuro rachunkowe AFK, jako specjalistę w swojej branży oraz rzetelnego partnera 
biznesowego.

Marek Mika
Zygmunt Boczar

Właściciele
Telesystem

AFK Centrum Obsługi Biznesu od początku 2017 r. zapewnia naszej firmie profesjonalną i kompleksową 
obsługę w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rzetelne prowadzenie kadr i płac. Zespół AFK 
tworzą wysokiej klasy specjaliści, którzy swoimi bieżącymi poradami pomagają nam rozwiązywać 



codzienne problemy z zakresu księgowości i kadr.Niniejszym rekomendujemy innym przedsiębiorcom 
współpracę z AFK.

 Tomasz Wołczek - Prezes Zarządu
Grzegorz Proksa-  Członek Zarządu
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