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Jakie wydarzenia wymieniłby Pan  jako naj-
ważniejsze w pierwszym kwartale tego roku 

w działalności Grupy Kapitaowej Specjał?

Wydarzyło się oczywiście sporo, jednak mi-
niony kwartał stał przede wszystkim pod 
znakiem 20-lecia naszej firmy. W drugiej 
połowie marca miały miejsce uroczyste ob-
chody tej rocznicy, w której uczestniczyło 
wielu znakomitych gości. Dwadzieścia lat  
w dziejach firmy to sporo i jest o czym mó-
wić i co wspominać. Specjał zaczynał prze-
cież jako niewielkie lokalne przedsięwzięcie, 
a teraz mamy do czynienia z organizmem 
gospodarczym o skali prawie ogólnopolskiej. 
A jednocześnie jednym z największch graczy 
na rynku produktów szybko zbywalnych. Jest 
więc się czym pochwalić. Oczywiście pierw-
sze trzy miesiące bieżącego roku nie mogły 
się ograniczyć tylko do wspomnień. Sytuacja 
rynkowa i konieczność utrzymania konku-
rencyjności spowodowały, ze trzeba było 
bardzo aktywnie działać zarówno w sferze 
współpracy z dotychczasowymi partnera-
mi handlowymi, jak i poszukiwać nowych, 
a także realizować działania mające na celu 

poszerzenie naszej oferty poprzez akwizycje. 
Kontynuujemy bowiem rozwój poprzez przy-
łączanie kolejnych firm. Takim właśnie waż-
nym wydarzeniem w tym kwartale była akce-
sja do Specjału spółki Kawax z Bielska Białej, 
która przekształcona została w oddział naszej 
Grupy Kapitałowej. Ponadto przejęliśmy dwa 
duże sklepy w Rzeszowie, które powiększyły 
do 23 placówek naszą własną sieć detaliczną 
działającą wspólnie z siecią franczyzową pod 
logo Nasz Sklep. A cała sieć liczy już 1500 
placówek handlowych.

Wspomniał Pan o zmianach rynko-
wych. Czy rynek staje sie coraz trud-

niejszy?

I tak i nie. Mówiąc o zmianach rynkowych 
miałem na myśli przede wszystkim przejęcie 
Tradisu przez Eurocash. Oznacza to oczy-
wiście powstanie silnego podmiotu, który 
będzie w stanie zaoferować rynkowi bardzo 
konkurencyjne ceny. Czy jednak będzie to 
korzystne dla producentów i dostawców? 
Wątpię. I tu dostrzegam ogromną szansę 
dla takiej firmy jak nasza. Producenci będą 

bowiem poszukiwali alternatywnych wobec 
Eurocasha partnerów, którzy zaoferują im 
ciekawsze warunki współpracy i nie będą 
narzucać swoich rozwiązań zarówno ceno-
wych, jak i organizacyjnych. Oznacza to dla 
nas oczywiście wielki wysiłek negocjacyjny, 
sądzę jednak, że warto postarać się wypraco-
wać takie zasady współpracy z producentami, 
które zarówno nam, jak i im zagwarantują 
możliwości zbytu produktów konkurencyj-
nie wobec tego, co zaproponuje im tworzący 
się handlowy potentat.   

Okres „między świąteczny” i początek 
roku to jeden z trudniejszych momen-

tów dla firmy handlowej zajmującej się 
FMCG. A w tym roku ze względu na późną 
Wielkanoc jest wyjątkowo długi. Jak ocenia 
Pan  wyniki firmy w tym okresie?

Rzeczywiście styczeń i luty, czyli czas po 
świętach Bożego Narodzenia to okres słab-
szej sprzedaży i mogłoby się wydawać, że w 
związku z późną Wielkanocą może się on 
przedłużyć. Mimo to sprzedaż w I kwarta-
le bieżącego roku oceniam całkiem nieźle, 

Wydarzyło się sporo...
rozmoWa z Krzysztofem toKarzem

prezesem zarządu Grupy KapitałoWej specjał sp. z o.o.
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chociaż oczywiście w porównaniu do IV 
kwartału ub. roku musiała być nieco niższa. 
Ale to jest naturalne. Natomiast wydłużony 
okres między świętami należy widzieć raczej 
w kontekście możliwości przygotowania do-
brej oferty dla detalistów i dla konsumentów 
przed Wielkanocą. Już w połowie marca za-
prezentowaliśmy gazetki promocyjne i uwa-
żam, że nasza oferta zaowocuje naprawdę 
udaną sprzedażą właśnie w kwietniu. Tym 
bardziej, że tegoroczne święta łączą się z na-
stępującym tuż po nich wydłuzonym weeken- 
dem pierwszomajowym i w związku z tym 
oczekiwać należy zwiększonego popytu. I na 
to jesteśmy w pełni przygotowani.

Rozwój Grupy Kapitałowej następuje 
bardzo szybko. Jak firma radzi sobie z 

dostosowywaniem przejmowanych spółek 
do standardów Specjału i czy można w naj-
bliższym czasie oczekiwać kolejnych akwi-
zycji?

Nie mamy z tym poważniejszego problemu. 
Bez względu na to, czy przejmowana firma 
staje się oddziałem Grupy Specjał, czy też 
działa nadal jako spółka zależna szybko uzu-
pełniana jest jej oferta handlowa do poziomu 
oferty Specjału. W większości przejmowa-
nych spółek nie jest to problem, bowiem dys-
ponują one zapleczem magazynowym, a w 

związku z tym i możliwościami powiększenia 
oferty. Co do kolejnych akwizycji to trudno 
na obecnym etapie o tym mówić. Prowadzi-
my bardzo wiele rozmów, jednak jak zawsze 
w takim przypadku dopóki nie jest podpisa-
na ostateczna umowa obowiązuje tajemnica 
handlowa. Mogę jedynie powiedzieć, że ko-
lejne przejęcia są tylko kwestią czasu. I to nie 
specjalnie długiego. 

Sukces firmy to przede wszystkim ludzie, 
zarówno szeregowi pracownicy, jak i ma-

nagement. A o dobrych specjalistów trudno. 
W jaki sposób zapewniacie sobie odpowied-
nie zasoby kadrowe?

Przejmowane przez nas firmy zazwyczaj dys-
ponują niezłą kadrą i managementem. Sta-
ramy się ten fakt wykorzystać i w większości 
przypadków ludzie dotychczas zarządzający 
tymi firmami nadal się tym zajmują. Bywa i 
tak, że właściciele stają się dyrektorami na-
szych oddziałów. Tak więc nasze zapotrzebo-
wanie na nowych managerów jest relatywnie 
niewielkie i tu sytuacja na rynku pracy nie 
jest przeszkodą w pozyskiwaniu nowych 
managerów. Podobnie jest zresztą z szere-
gowymi pracownikami naszych oddziałów i 
spółek zależnych. 
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Jubileusz 20-lecia Grupy Kapitałowej Spe-
cjał świętowano w otoczeniu blisko ty-
siąca zaproszonych gości, wśród których 

znaleźli się najważniejsi partnerzy, współ-
pracownicy oraz przedstawiciele lokalnych 
władz.  

Uroczysty wieczór w Filharmonii Podkar-
packiej otworzyło powitanie gości oraz prze-
mówienie gospodarza gali - Krzysztofa To-
karza, Prezesa Zarządu GK Specjał. Po nim 
nastąpiła prezentacja przygotowanego filmu 
jubileuszowego. Ponadto w trakcie gali kon-
trahenci i partnerzy, którzy w wybitny sposób 
przyczynili się do rozwoju firmy, otrzymali z 
rąk Prezesa Krzysztofa Tokarza specjalnie 
przygotowane na tą okazję statuetki. Jubi-
leuszową galę poprowadzoną przez Artura 
Andrusa, uświetnił występ gwiazdy wieczoru 
Kayah w towarzystwie zespołu muzyków. 

Istotnym elementem uroczystości była ina-  
uguracja działalności Fundacji Specjał, za-
łożonej po to, aby nieść pomoc osobom 
niepełnosprawnym, dyskryminowanym oraz 
narażonym na wykluczenie społeczne. 
Grupa Kapitałowa Specjał w swojej działal-
ności kieruje się obraną misją i wizją Firmy, 
która oprócz sprawnego funkcjonowania na 
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rynku za cel stawia sobie podejmowanie dzia-
łań z zakresu społecznej odpowiedzialności 
biznesu. Inicjatywa w obecnym kształcie ma 
wspierać niepełnosprawne dzieci pracowni-
ków firmy, z czasem jednak planujemy rozsze-
rzyć swoją działalność – deklaruje Krzysztof 
Tokarz, Prezes Zarządu GK Specjał oraz ini-
cjator Fundacji Specjał. Powstanie fundacji 
zainaugurowała, przeprowadzona podczas 
uroczystości jubileuszowej licytacja dzieł 
sztuki uznanych artystów, z której uzyskane 
fundusze zostaną przekazane na realizację 
celów statutowych Fundacji. 

20 lat minęło…

Jubileusz Grupy Kapitałowej Specjał to czas 
podsumowań, refleksji oraz spojrzenia na 
nowe horyzonty. To historia budowy firmy 
opartej na mocnych fundamentach i kon-
sekwentnie realizującej wyznaczone cele. 
Dziś rzeszowska firma z ponad 20-letnim 
doświadczeniem, działa w kilku branżach: 
hurt i detal FMCG, hurt i detal sprzętu me-
dycznego, ochrona osób i mienia oraz usługi 
porządkowe. Jak podkreśla Krzysztof Tokarz: 
Należymy do czołówki najszybciej rozwijają-
cych się przedsiębiorstw w województwie pod-
karpackim i do grupy podmiotów o mocnej 

pozycji na rynku krajowym. 
Naszym celem na przyszłość 
jest dynamiczny rozwój w 
długiej perspektywie czaso-
wej. Ponadto pretendujemy 
do 3 miejsca firm branży 
FMCG w Polsce, co pozwa-
la optymistycznie patrzeć 
w przyszłość, a tym samym 
planować kolejne ambitne 
działania. 

Firma, której historia sięga 
1990 roku, wyróżnia się na 

Tysiące zaangażowanych, kilkadziesiąt tysięcy zaufanych partnerów, miliony wiernych klientów, 

niezliczone sukcesy oraz kolejne wyzwania. 

Grupa Kapitałowa Specjał obchodzi swoje 20. urodziny. 

Z tej okazji w dniu 16 marca br. w Filharmonii Podkarpackiej im. Artura malawskiego w Rzeszowie 

odbyła się uroczysta gala poświęcona obchodom jubileuszu XX-lecia Grupy Kapitałowej Specjał. 

Wydarzenie było okazją do podsumowań udanego okresu działalności firmy 

i rozmów o planach na przyszłość.

tle konkurencji, a jej dynamiczny i nieustan-
ny rozwój potwierdzają niezależne rankingi 
gospodarcze, w których z roku na rok zaj-
muje coraz wyższe pozycje. Efektem zaan-
gażowania w realizacje wytyczonych celów 
są również liczne nagrody uzyskane przez 
przedsiębiorstwo, w tym m.in. Złoty Orzech i 
Polski Kupiec dla Prezesa GK Specjał Krzysz-
tofa Tokarza, czy też Gazele Biznesu.

Jak zapowiada Prezes Tokarz, firma w kolejne 
lata wkracza jeszcze bardziej zmobilizowana 
dotychczasowymi sukcesami i optymistycz-
nymi prognozami na przyszłość, wierząc, że 
to dopiero początek historii Grupy Kapitało-
wej Specjał. 

Maciej Czerwiński
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OD LEWEJ: Ewa Nicpoń 
Dyrektor Specjał Oddział 

FRANCO; Jan Skalski Prezes 
GS SIENIAWA; Edward 

Garbacki Prezes SZiZ NOWA 
SARZYNA

OD LEWEJ: Wojciech Tokarz Dyrektor ds. Zakupów PPHU SPECJAł Sp. z o.o.; Rafał Wodecki Dyrektor Handlowy 
PRYmAT; Radosław Kasperowicz Prezes PRYmAT; Krzysztof Tokarz Prezes GK SPECJAł; Artur mostowy Dyrektor 
Specjał Oddział mACIEJASZEK; marian Zych Członek Zarządu, Dyrektor Handlowy PPHU SPECJAł Sp. z o.o.

OD LEWEJ: Jerzy maciejaszek Właściciel B.J. mACIEJASZEK Sp. J.; 
Krzysztof Tokarz Prezes GK SPECJAł; Urszula Śliwa PALEO; Wojciech 
Śliwa Właściciel PALEO; Artur mostowy Dyrektor Specjał Oddział 
mACIEJASZEK

OD LEWEJ: marian Gregorasz ERA Wrocław; Anna Gregorasz ERA 
Wrocław; Krzysztof Tokarz Prezes GK SPECJAł; Edward Konaszyk ERA 
Wrocław, Renata Konaszyk ERA Wrocław

OD LEWEJ: Wojciech Tokarz 
Dyrektor ds. Zakupów PPHU 
SPECJAł Sp. z o.o.; Krzysztof 
Tokarz Prezes GK SPECJAł; 
Józef Darmofalski Dyrektor 
Handlowy EmIX ; Stanisław 
Pacek Prezes EmIX

OD LEWEJ: Barbara Orzech ZPOW ORZECH; Zygmunt Jasiewicz 
Doradca ds Bankowości Korporacyjnej BRE Bank; mirosław Jara-
nowski Dyrektor Oddziału BRE Bank w Rzeszowie, Wacław Orzech 
Współwłaściciel ZPOW ORZECH

OD LEWEJ: Józef Widlarz Prezes TEmA KOmPUTER; Krzysztof Tokarz 
Prezes GK SPECJAł; Rafał Janosz V-ce Prezes TEmA KOmPUTER

OD LEWEJ: Piotr łoza Prezes Zarządu HANDEL POLSKI; marian Zych Członek Zarządu, Dyrektor 
Handlowy PPHU SPECJAł Sp. z o.o.;  Krzysztof Pawiński Prezes Zarządu mASPEX WADOWI-
CE; Krzysztof Tokarz Prezes GK SPECJAł; Zdzisław Stuglik V-ce Prezes mASPEX WADOWICE; 
magdalena Rohde-Krempa V-ce Prezes Zarządu mASPEX WADOWICE; Janusz Kowalski Dyrektor 
Handlowy mASPEX WADOWICE; Sylwiusz Wlaźlak Dyrektor Handlowy mASPEX WADOWICE

OD LEWEJ: michał Abramczyk Dyrektor ds. Handlowych ABRAm-
CZYK Sp. z o.o., Krzysztof Tokarz Prezes GK SPECJAł; marcin 
Abramczyk Kierownik Sprzedaży ABRAmCZYK Sp. z o.o.

OD LEWEJ: Krzysztof Pawiński 
Prezes Zarządu mASPEX 
WADOWICE,  Krzysztof Tokarz 
Prezes GK SPECJAł; Zdzisław 
Stuglik V-ce Prezes Zarządu 
mASPEX WADOWICE
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OD LEWEJ: Krzysztof Tokarz Prezes GK SPECJAł; 
Artur Węgłowski Wiceprezes, Członek Zarządu 
AGROS NOVA

OD LEWEJ: Teresa Pietrzyk Dyrektor Han-
dlowy ZAKłADY mIĘSNE SmAK GÓRNO; 
Krzysztof Tokarz Prezes GK SPECJAł; 
Kazimierz Smolak Wiceprezes Zarządu 
ZAKłADY mIĘSNE SmAK GÓRNO

Krzysztof Tokarz Prezes GK SPECJAł; 
Teresa Kubas-Hul, Przewodnicząca Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego

OD LEWEJ: Jerzy maciejaszek Właściciel B.J. mACIEJASZEK Sp. J.; 
Grażyna Kwaśniewska Właściciel mOSSO; Krzysztof Tokarz Prezes 
GK SPECJAł

OD LEWEJ: 
Anna Borkowska ALTA 
Brzozów; Alina Zygarowicz 
ALTA Brzozów, Krzysztof 
Tokarz Prezes GK SPECJAł; 
Radosława Zygarowicz-
-Borek ALTA Brzozów, 
mirosław Borek ALTA 
Brzozów

OD LEWEJ:
 Krzysztof Tokarz Prezes GK 

SPECJAł; Jacek Ratajczak 
Redaktor Naczelny Biuro 

promocji i reklamy 
„GENERALCZYK”

OD LEWEJ: Kim Helge Prezes Zarządu TRADE mARKETING INVESTmENTS Sp. 
z o.o.; Robert Szewczyk Redaktor Naczelny  TRADE mARKETING INVEST-
mENTS Sp. z o.o.; Krzysztof Tokarz Prezes GK SPECJAł; Konrad Gołota Dyrektor 
marketingu i dystrybucji TRADE mARKETING INVESTmENTS Sp. z o.o.

Justyna Sowińska ASSECO POLAND SA; 
Krzysztof Tokarz Prezes GK SPECJAł

OD LEWEJ: Tadeusz Pietrasz Dyrektor ICN POLFA 
RZESZÓW SA; Krzysztof Tokarz Prezes GK SPECJAł

OD LEWEJ: Paweł Grzegorek Dyrektor Handlowy JUTRZENKA 
COLIAN; Krzysztof Tokarz Prezes GK SPECJAł

OD LEWEJ: Wiesław Depa Prezes PSS RZESZÓW; 
Krzysztof Tokarz Prezes GK SPECJAł

OD LEWEJ: Jacek Woźniak Właściciel WOSEBA; Krzysztof Tokarz Prezes 
GK SPECJAł; Piotr łukomski Dyrektor Handlowy WOSEBA



46/2011 7

OD LEWEJ: Ryszard Puchała Właściciel TRANSFOOD; 
Krzysztof Tokarz Prezes GK SPECJAł 

Krzysztof Tokarz Prezes GK SPECJAł z przedstawicielami nagrodzonych firm (od lewej): Tomasz Cieślicki Dyrektor Handlowy STOLTER Sp. z o.o.; Anna Różycka 
Prezes GS Sch Strzyżów; Justyna Sowińska ASSECO POLAND SA; Grzegorz Głomski Dyrektor ds. Sprzedaży FRESENIUS KABI POLSKA Sp. z o.o.; mirosław Jaranow-
ski Dyrektor Oddziału BRE Bank Rzeszów; ks. Stanisław Słowik Dyrektor CARITAS Diecezji Rzeszowskiej; Krzysztof Pawiński Prezes Zarządu mASPEX Wadowice; 
Roman Holzer Wiceprezydent miasta Rzeszowa; Tadeusz Pietrasz ICN POLFA RZESZÓW SA; Paweł Grzegorek Dyrektor Handlowy JUTRZENKA COLIAN Holding; 
Wiesław Depa Prezes SPOłEm PSS Rzeszów; Ryszard Puchała Właściciel TRANSFOOD 

OD LEWEJ: Tomasz Cieślicki Dyrektor Han-
dlowy STOLTER SP. z o.o.; Krzysztof Tokarz 
Prezes GK SPECJAł

OD LEWEJ: Roman Holzer Wiceprezydent 
miasta Rzeszowa; Krzysztof Tokarz Prezes 
GK SPECJAł

OD LEWEJ: Ryszard mierzwa - wyróżniony przedstawiciel 
handlowy firmy SPECJAł; Krzysztof Tokarz Prezes GK SPECJAł

OD LEWEJ: Jerzy Wiśniew-
ski  Podkarpacki Woje-
wódzki Inspektor Jakości 
Handlowej Artykułów 
Rolno-Spożywczych, 
Roman Holzer Wicepre-
zydent miasta Rzeszowa, 
Krzysztof Tokarz Prezes GK 
SPECJAł; Andrzej Reguła 
Wicewojewoda Woje-
wództwa Podkarpackiego

Krzysztof Tokarz Prezes GK SPECJAł  z wyróżnienionymi  pracownikami  (od lewej): Zdzisław Wdowiak, marek Bydłowski, Krzysztof Działa, 
Tomasz Gąsior, Ryszard Kolowca, Ryszard mierzwa, Piotr Niemiec, Bożena Olechowska-Świzdor, Paweł Szpala, Teresa Piwowarczyk, Bernadetta 
Serednicka-Sternalska, Wojciech Tokarz
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OD LEWEJ: Jacek Nowicki Prezes 
PSS Stalowa Wola; Krzysztof 
Tokarz Prezes GK SPECJAł

OD LEWEJ: Krzysztof Tokarz 
Prezes GK SPECJAł; Jan 
Zając Prezes Zarządu Polska 
Organizacja Pracodawców Osób 
Niepełnosprawnych, Adam 
Hadław  Dyrektor do spraw pro-
blematyki pracodawców  Polska 
Organizacja Pracodawców Osób 
Niepełnosprawnych

Aukcja Charytatywna Fundacji „Specjał”, Andrzej 
Korzec „Potok”

konferencja prasowa (od lewej): marek Kwolek Prezes 
Fundacji SPECJAł; marian Zych Członek Zarządu, Dyrektor 
Handlowy PPHU SPECJAł Sp. z o.o.; Krzysztof Tokarz Prezes 
GK SPECJAł; Teresa Piwowarczyk Członek Zarządu Dyrektor 
ds. Ekonomicznych PPHU SPECJAł Sp. z o.o.  

Jazz Trio

Aukcja Charytatywna Fundacji „SPECJAł” 
prowadzący: Wacław Pyra i Artur Andrus

Anna Brzuzan, 
Krzysztof Brzuzan
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OD LEWEJ: Bogdan Wawrzyniak Prezes JURAJSKA; 
Krzysztof Tokarz Prezes GK SPECJAł

Specjał

OD LEWEJ: Jan madej 
Dyrektor Handlowy, 

Pełnomocnik Zarządu, GS 
Niepołomice; Krzysztof 

Tokarz Prezes GK SPECJAł; 
marek Ciastoń Prezes GS 

Niepołomice; Grzegorz 
Jaworski Specjał Oddział 

POLAmO-SEKPOL

OD LEWEJ: Grzegorz Szafraniec Redaktor Naczelny Wydawnic-
two Gospodarcze Sp. z o.o.; WIADOmOŚCI HANDLOWE; Barbara 
mikusińska- Ozdobińska Redaktor Naczelna  Wydawnictwo VFP 
Communications,Handel; Witold Nartowski Redaktor Wydawnic-
two Gospodarcze Sp. z o.o.,WIADOmOŚCI HANDLOWE

OD LEWEJ: Kim Helge Prezes Zarządu TRADE mARKE-
TING INVESTmENTS Sp. z o.o.; Robert Szewczyk Redaktor 
Naczelny TRADE mARKETING INVESTmENTS Sp. z o.o.

OD LEWEJ:  Krzysztof Tokarz Prezes GK SPECJAł;
Józef Ligas Dyrektor Regionalny ds Sprzedaży RIEBER FO-
ODS Polska; mariusz Piróg Regionalny Kierownik Sprzedaży 
RIEBER FOODS Polska , Krystyna Lemke Dyrektor Sprzedaży 
KING OSKAR

OD LEWEJ:  Roman Szymczak Dyrektor Delikatesy SEZAm 
Sp. z o.o.;  Krzysztof Tokarz Prezes GK SPECJAł; Norbert 
mastalerz , Prezydent Tarnobrzega

OD LEWEJ:  Jerzy maciejaszek Właściciel B.J. 
mACIEJASZEK Sp. J.; Krzysztof Tokarz Prezes GK 
SPECJAł; Ewa Szycher Specjał Oddział mAZEX 
Tomaszów Lubelski, marian Działa Dyrektor 
Oddziału mAZEX w Tomaszowie Lubelskim, 
Wojciech Tokarz Dyrektor ds. Zakupów PPHU 
SPECJAł Sp. z o.o.

OD LEWEJ:  Henryk Bazan Prezes GS Leżajsk; Krzysztof Tokarz Prezes 
GK SPECJAł; maria Skarba Właściciel PILAWA; Jan Skalski Prezes 
GS Sieniawa; Edward Garbacki Prezes SZiZ Nowa Sarzyna; Sławomir 
Złamaniec Dyrektor Oddziału SPECJAł w Rzeszowie

Rozalia Wasilewska Dyrektor HAN-
DLOWA SPÓłDZIELNIA JUBILAT; 
Wojciech Śliwa Właściciel PALEO

OD LEWEJ:  Justyna Pączek Specjalista ds 
Zakupów Produktów mrożonych i HoReCa; 
Kasem Bahloul Właściciel P.H.W. LEVANT; 
Ilona Borczak P.H.W. LEVANT

OD LEWEJ:  Danuta Kenar PSS Sanok; Wiesław Kenar Prezes PSS 
Sanok; Stanisław łobodziński Prezes GS Domaradz; Wiesław Depa 
Prezes PSS Rzeszów; Ewa Zgłobicka; Jerzy Wieloch Prezes PSS Krosno

OD LEWEJ:  Wiesław Wolski Prezes GS Błażowa; Gustaw 
Pasternak; Krzysztof Tokarz Prezes GK SPECJAł; Tadeusz Fic

Anna Różycka Prezes 
GS Sch Strzyżów; 
Krzysztof Tokarz 
Prezes GK SPECJAł
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OD LEWEJ: Krzysztof Tokarz Prezes GK 
SPECJAł; Grzegorz Kapusta Prezes Sm RYKI

OD LEWEJ: Krzysztof Tokarz Prezes GK  SPECJAł; Andrzej 
majchrzak Dyrektor Sprzedaży PWC ODRA SA

OD LEWEJ: Adam Panek Dyrektor Powiatowego 
Urzędu Pracy w Rzeszowie; Krzysztof Tokarz Prezes 
GK SPECJAł

OD LEWEJ: Grzegorz Jaworski Specjał Oddział 
POLAmO-SEKPOL; Krzysztof Tokarz Prezes GK 
SPECJAł; Rozalia Wasilewska Dyrektor HANDLOWA 
SPÓłDZIELNIA JUBILAT

OD LEWEJ: Krzysztof modliński V-ce Prezes DEGA 
SA; Krzysztof Tokarz Prezes GK SPECJAł; Emilia 
modlińska Prezes DEGA SA

OD LEWEJ: maciej Urbanik Dyrektor Agencji Ochrony SPECJAł; 
marek Olejnik Prezes ELBUD Przedsiębiorstwo Prefabrykatów 
Elektroenergetycznych Sp. z o. o. , Jerzy Czekalski Dyrektor ELBUD 
Przedsiębiorstwo Prefabrykatów Elektroenergetycznych Sp. z o. o. 

OD LEWEJ: Bernadetta 
Serednicka-Sternalska 

Dyrektor Handlowy PZL 
CEZAL; Teresa Piwowarczyk  

Członek Zarządu, Dyrektor 
ds Ekonomicznych PPHU 

SPECJAł Sp. z o.o.

OD LEWEJ: 
Krzysztof Tokarz Prezes 
GK SPECJAł; ks. Stani-

sław Słowik CARITAS 
Diecezji Rzeszowskiej

OD LEWEJ: Andrzej Gonet Właściciel PLUS BIS 
Korczyna, Wojciech Guzik Prezes -Właściciel 
TROPICANA Sp. z o.o., Krzysztof Tokarz Prezes 
GK SPECJAł; marek Winiarski Współwłaściciel 
TROPICANA

OD LEWEJ: Anna margas Dyrektor Sprzedaży ds. Sieci Lokalnych CEDC; 
Dariusz Garcarz Dyrektor ds. Rozwoju Rynku CEDC; Vassilen Tzanov 
Dyrektor Handlowy Grupy CEDC

OD LEWEJ: Krzysztof Tokarz Prezes GK SPECJAł; Jan Zając Prezes Zarządu Polska 
Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych; Adam Hadław Dyrektor ds 
Problematyki Pracodawców Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnospraw-
nych, Halina Pączka Dyrektor ds Osobowych i Rehabilitacji PPHU SPECJAł Sp. z o.o.

OD LEWEJ:Grzegorz Głomski Dyrektor ds Sprzedaży 
FRESENIUS KABI POLSKA Sp. z o.o.; Krzysztof Tokarz 
Prezes GK SPECJAł
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OD LEWEJ: Krzysztof Tokarz Prezes GK SPECJAł; Jerzy 
Kustra Wiceprezes Spółdzielni mieszkaniowej Nowe 
miasto; Arkadiusz Pełka Agencja Ochrony SPECJAł

OD LEWEJ: Wiesław Depa Prezes PSS Rzeszów; 
Krzysztof Tokarz Prezes GK SPECJAł

OD LEWEJ: Józef maźnicki Prezes Zarządu CS ROK-
SANA; Krzysztof Tokarz Prezes GK SPECJAł

OD LEWEJ: Sylwia Walczak Kierownik Regionalny Sprzedaży NORD CAPITAL Sp. z 
o.o., Bartosz Ramocki Handlowiec ds. Kluczowych Klientów INTER mARINE Sp. z o.o., 
Emilia modlińska Prezes Zarządu DEGA SA, Krzysztof modliński Wiceprezes DEGA SA; 
monika Cegłowska Specjalista ds. Handlu Specjał Oddział FRANCO Rzeszów

OD LEWEJ: Krzysztof Tokarz Prezes GK SPECJAł; 
Włodzimierz Tylec Dyrektor Handlowy mAXTOP SP. J.

OD LEWEJ: Roman madejowski Redaktor 
Naczelny „Ludzie Sukcesu”, Emil Jurkiewicz 
Fundacja Bliźniemu Swemu; Krzysztof Tokarz 
Prezes GK SPECJAł

Stanisław Kulon, rzeźba, drewnoKrzysztof Brzuzan, rzeźba, brąz 

OD LEWEJ: Krzysztof Tokarz Prezes GK SPECJAł; 
Krzysztof Klicki Prezes Zarządu KOLPORTER Holding

OD LEWEJ: Krzysztof Tokarz Prezes GK 
SPECJAł; Krzysztof Klimczak Dyrektor 
Handlowy STRAUSS CAFE POLAND

OD LEWEJ: ks. Stanisław Słowik Dyrektor CARITAS Diecezji 
Rzeszowskiej Krzysztof Tokarz Prezes GK SPECJAł

OD LEWEJ: Bogusław Wolak Dyrektor Regionu 
mASPEX WADOWICE; Sylwiusz Wlaźlak Dyrektor 
Handlowy mASPEX WADOWICE
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OD LEWEJ: Zbigniew Wiercioch Zastępca Dyrektora Agencji OchronySPECJAł ; Piotr 
Grochala Prezes ELTEL NETWORKS RZESZÓW S.A.; Anna Gontarz Kierownik HR ELTEL 
NETWORKS RZESZÓW S.A. Krzysztof Tokarz Prezes GK SPECJAł; Adam Balawender 
Wiceprezes ELTEL NETWORKS RZESZÓW S.A.

OD LEWEJ: Grzegorz Sekuła Dyrektor Handlowy AKSAm; 
Alou Traore Dyrektor ds. Zakupów PPHU SPECJAł Sp. z o.o.

OD LEWEJ: Jacek Kij 
Właściciel KAJA, Konrad 

Krupa Specjalista ds. 
Rozwoju Sieci NASZ 

SKLEP SA; małgorzata 
Homotnik Właściciel 

KAJA

OD LEWEJ: Danuta Kenar PSS Sanok; Wiesław Kenar Prezes 
PSS Sanok; Stanisław łobodziński Prezes GS Domaradz,

OD LEWEJ: Ryszard Pizior ; małgorzata 
Konieczna  Sm  Włoszczowa  

OD LEWEJ: Antoni Uszko Specjalista ds 
marketingu ZT BIELmAR; Andrzej Janaczek 
Prezes ZT BIELmAR

OD LEWEJ: Grzegorz Kuklis Przed-
stawiciel Handlowy ds. HoReCa 
Specjał Oddział FRANCO Rzeszów; 
Grzegorz Cegielski Dyrektor 
Handlowy GRYCAN

OD LEWEJ: Ewa Nicpoń Dyrektor Oddziału FRANCO; 
Zbigniew Dec Prezes GS Jasionka, Rafał Kurzydło Dyrektor 
Handlowy DAmIANEX SA Agnieszka Cichońska Dyrektor Regionalny 

STORCK; Wojciech Tokarz Dyrektor ds. Zakupów 
PPHU SPECJAł Sp. z o.o.

OD LEWEJ: Grzegorz łopata Dyrektor Krajowy ds Rynku 
Hurtowego LISNER Sp. z o.o.; Krzysztof Korwin Kierow-
nik Obszaru Sprzedaży LISNER Sp. z o.o.

OD LEWEJ: Ryszard Dykiel Wiceprezes Przedsiębiorstwo Produkcji 
Kruszywa i Usług Geologicznych KRUSZGEO S.A., Krzysztof Tokarz 
Prezes GK SPECJAł; Jadwiga Korbecka Dyrektor Przedsiębiorstwo 
Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych KRUSZGEO S.A.

OD LEWEJ: maciej Czerwiński Kierownik marketingu i PR 
GK SPECJAł; Dariusz Tworzydło, Prezes EXACTO Sp. z o.o.



46/2011 13

OD LEWEJ: Dorota Binduga TABAK; 
małgorzta Płonka FRAC  Rzeszów

OD LEWEJ: maciej Urbanik 
Dyrektor Agencji Ochrony SPECJAł; 
marek Olejnik Prezes ELBUD 
Przedsiębiorstwo Prefabrykatów 
Elektroenergetycznych Sp. z o.o.

OD LEWEJ: Wojciech Tokarz Dyrektor ds. Zakupów PPHU SPE-
CJAł Sp. z o.o.; Jarosław Bolek Współwłaściciel SIR ROGER

OD LEWEJ: Rafał Włodarczyk Wiceprezes
 Zarządu  PAmAPOL, mariusz Szataniak 
Właściciel PAmAPOL

OD LEWEJ: magdalena Zagórska Przedsta-
wiciel Regionu FRESENIUS KABI POLSKA; 
Anna Nowak Specjalista ds. Zamówień 
Publicznych ZP PZL CEZAL Rzeszów

OD LEWEJ: Henryk morawski WIDAmID , Janusz 
Walczak Z-ca Dyrektora Handlowego KORAL

OD LEWEJ: marta Półtorak Prezes mARmA POLSKIE 
FOLIE, Jerzy Wiśniewski Podkarpacki Wojewódzki Inspek-
tor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, 
Teresa Kubas-Hul Przewodnicząca Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego marek Lip FUNDACJA BLIźNIEmU SWEmU

Grażyna Kwaśniewska Właściciel mOSSO 
podczas aukcji charytatywnej na rzecz 
Fundacji SPECJAł

OD LEWEJ: Krzysztof Tokarz Prezes GK SPE-
CJAł; Sławomir Krygowski Prezes mPK 

msza Św. z okazji XX-lecia firmy SPECJAł, 
którą celebrował J. E. ks. bp Kazimierz Górny



WIADOMOŚCI HANDLOWE – LUTY 2011

Na okładce zapowiedź artykułu dotyczącego fi-
nału konkursu „Market Roku 2011”. Na finało-
wej gali obecny był m.in. Krzysztof Tokarz, pre-
zes Grupy Kapitałowej Specjał. Gala Finałowa 
konkursu „Market Roku” to jedna z nielicznych 
imprez branżowych, w których Prezes decyduje 
się uczestniczyć. Prestiż tego plebiscytu jest co-
raz większy, a werdykt wzbudza wśród detalistów 
autentyczne emocje. W tym roku akurat detaliści 
uczestniczący w sieciach franczyzowych Specja-
łu – Sezam i Nasz Sklep – nie zostali nagrodzeni, 
ale to tylko dla wszystkich doping do dalszych 
działań poprawiających efektywność, wygląd  
i odbiór wszystkich placówek. Na str. 9 zamiesz-
czono zdjęcie Prezesa w rozmowie z Witoldem 
Nartowskim z „Wiadomości Handlowych”.

Na str.14 wypowiedź Prezesa dotycząca przeję-
cia przez Eurocash części dystrybucyjnej Empe-
rii, jakie za tym idą zmiany oraz jaki to będzie 
miało wpływ na pozostałych graczy rynkowych 
branży FMCG, w tym Specjał.

Na str. 15 news dotyczący Delikatesów Sezam. 
W planach Delikatesów Sezam, powiązanych 
z Grupą Kapitałową Specjał, jest zakończenie 
2011 roku z liczbą 50 placówek franczyzowych. 
W planach jest również otwarcie kilku sklepów 
własnych. Obecnie sieć liczy 17 placówek, z cze-
go tylko pięć jest stowarzyszonych w ramach 
umowy franczyzowej.  

Na str. 23 w artykule zatytułowanym „Specjał 
nie ustaje w konsolidacji rynku” o przejęciu 
spółki Kawax z Bielska-Białej, obecnej na rynku 
od 10 lat rodzinnej firmy o obrotach rzędu 20 
mln zł rocznie. Kawax po podpisaniu umowy 
przekształcony został w oddział rzeszowskiej 
hurtowni Specjał. 

HANDLOWIEC – STYCZEŃ/LUTY 2011

Na str. 5 w dziale „Handel news” w artykule za-
tytułowanym „Delikatesy Sezam otwierają się 
na nowe województwa” zapowiedź o planach 
otwarcia jeszcze w tym roku 50 sklepów franczy-
zowych i kilku sklepów własnych pod szyldem 
Delikatesów Sezam. Do tej pory do sieci przystę-
powali franczyzobiorcy z terenu województwa 
podkarpackiego. W tym roku sieć ma ambicje 
poszerzyć obszar działania o kolejne regiony na 
południu Polski. Na pierwszy ogień idą woje-
wództwa lubelskie i świętokrzyskie. 

HURT I DETAL – STYCZEŃ 2011

Na str. 54 zamieszczony został ranking 20 naj-
większych sieci franczyzowych /według stanu na 
styczeń 2011 roku/ Uaktualniona została pierw-
sza dwudziestka i okazało się, że na przestrzeni 
półtora roku, łączna liczba sklepów „posiada-
nych” przez pierwszą 20-tkę zwiększyła się o po-
nad 20%. Na 3. miejscu znalazła się Polska Sieć 
Handlowa Nasz Sklep. Powstała ona w 2000r. 
Średnia powierzchnia sklepu wynosi 116 mkw. 
W sieci w styczniu 2011 r. zrzeszonych było 1495 
sklepów.
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WIADOMOŚCI HANDLOWE 
GRUDZIEŃ 2010-STYCZEŃ 2011

W artykule zatytułowanym „Nie ma sensu łączyć 
firm, gdy brakuje „chemii” między ludźmi” rozmo-
wa z Krzysztofem Tokarzem, prezesem Grupy Spe-
cjał o konsolidacjach. Ważnym warunkiem, aby fu-
zja się udała są m.in. korzyści ekonomiczne, ale nie 
tylko. Połączenie firm ma przede wszystkim służyć 
rozwojowi biznesu i nie może być celem samym  
w sobie. Ważne jest, aby podmioty biorące udział 
w takim przedsięwzięciu wzajemnie się uzupełnia-
ły. Potrzebne jest coś co nazwałbym „chemią” mię-
dzy ludźmi – zgodność w zakresie stawianych so-
bie celów i zadań – podkreśla Krzysztof Tokarz. Na 
tej samej stronie w artykule poniżej zamieszczona 
została informacja dotycząca targów. W tegorocz-
nej edycji udział wzięło ponad 200 wystawców  
z całej Polski. Odwiedzający mogli zapoznać się  
z szeroką gamą produktów i usług w branży spo-
żywczej, medycznej, IT i finansowej. Targi odwie-
dziły tysiące osób, zaś skala zakupów dowiodła, że 
nie czują groźby kryzysu. Jury targów najlepszym 
oferowanym wyrobom i firmom przyznało statuet-
ki „Złoty Specjał”. 

  
PULS BIZNESU
GAZELE BIZNESU 2010

XI edycja rankingu najbardziej dynamicznych ma-
łych i średnich firm. W rankingu ogólnopolskim 
PPHU Specjał zajęło 23. miejsce. Zatrudnienie w 
2009 roku wynosiło 1500 osób. Sprzedaż w 2009 
roku wyniosła 404 725 953 zł, w porównaniu do 
roku 2007 daje to wzrost o 713,713. Natomiast w 
rankingu województw PPHU Specjał w wojewódz-
twie podkarpackim zajęło 2. miejsce.

PORADNIK HURTOWNIKA 
LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2010

Na stronie 4 zamieszczony został news dotyczący 
Targów GK Specjał. Jak co roku na początku listo-
pada przyjechało do Rzeszowa ponad 200 wystaw-
ców z całej Polski. Wzięli udział w XIII już edycji 
Międzynarodowych Targów Biznes Żywność Me-
dycyna Rzeszów 2010 zorganizowanych przez GK 
Specjał. Podczas dwudniowych targów halę spor-
tową w Rzeszowie odwiedziło kilka tysięcy osób. 
Wśród nich byli liczni przedstawiciele firm z branż 
FMCG. 

ŻYCIE HANDLOWE – LISTOPAD/GRUDZIEŃ 
2010

Na str. 6  „Premiowy Nasz Sklep” o tym jak Specjał 
stworzył dla najlepszych klientów sieci Nasz Sklep 
sub-brand Premium. – To już twarda Franczyza, 
ale te sklepy dostanaą od nas między innymi czte-
roprocentowy zwrot za sprzedane towary – mówi 
Krzysztof Tokarz, prezes Grupy Kapitałowej Spe-
cjał. Obecnie do podsieci Nasz Sklep Premium 
włączonych zostało około 30 punktów, ale ta liczba 
cały czas rośnie. Jako pierwszy metamorfozie zo-
stał poddany sklep „Bewa” w Dynowie, należący 
do pani Ewy Jandzie. Z okazji 10-lecia Nasz Sklep 
zorganizował również program lojalnościowy,  
w ramach którego uczestnicy sieci wyjadą na wy-
cieczki do Lwowa, w okolice Berlina, do Turcji. 
Nacisk został położony również na rozwój sieci 
Delikatesy Sezam oraz na kolejne przejęcia. Na 
początku roku GK Specjał przejął wrocławską hur-
townię Era. 

Na stronie 8 pod tytułem „Zysk dla wszystkich” 
relacja z XIII Międzynarodowych Targów Biznes 
– Żywność - Medycyna. W pierwszych targach 
Specjału wzięło udział około 50 wystawców, w tych 
ostatnich ponad 200.
W profesjonalnie zabudowanej hali stoiska posta-
wiły nie tylko firmy spożywcze, ale też banki i pro-
ducenci RTV, firmy komputerowe i samochodowe. 
Parter zapełniły firmy z sektora zdrowotnego. 
Uczestnicy targów mogli skorzystać z bezpłatnych 
badań, m.in. poziomu glukozy, pomiaru ciśnienia 
tętniczego krwi, EKG. Na odwiedzających czeka-
ły liczne atrakcje, m.in. pokazy kulinarne Jerzego 
Pasikowskiego, doradcy kulinarnego Nestle Pro-
fessional, Roberta Kopacza i Mirosława Szajkow-
skiego z firmy Unilever oraz Macieja Wawryniukaz 
firmy Kamis. W pierwszym dniu targów wieczo-
rem w czasie bankietu rozdano nagrody.  

DETAL DZISIAJ – WRZESIEŃ 2010

Na stronie 6 w artykule zatytułowanym „Wzmac-
niacz pozycji rynkowej sieci detalicznych” za-
mieszczony został marketingowy ranking sieci de-
talicznych. Na miejscu 28. znalazła się Polska Sieć 
Handlowa Nasz Sklep. Ocena ogólna jaką otrzymał 
Nasz Sklep wynosiła 58,56.

PORADNIK HANDLOWCA – WRZESIEŃ 2010

Na str. 112 zamieszczona została reklama XIII Tar-
gów Biznes Żywność Medycyna, które odbyły się 
3-4 listopada 2010 r. na Hali na Podpromiu. Pod-
czas największych targów FMCG w południowo-
wschodniej Polsce swoją ofertę zaprezentowało 
ponad 200 wystawców. Targi odwiedziło tysiące 
zwiedzających. Zaprezentowano najlepsze oferty, 
liczne promocje oraz degustacje.

PORADNIK HANDLOWCA – GRUDZIEŃ 2010

Na str. 5 w dziale „Wydarzenia” w artykule zaty-
tułowanym „Uroczysta Gala Polskiej Izby Handlu” 
zamieszczona została lista laureatów 2010 – „Pol-
ski Kupiec”. Wśród wyróżnionych jest Krzysztof 
Tokarz, Prezes Zarządu grupy kapitałowej Specjał.
Na str. 85 w dziale Informacje news dotyczący 
XIII edycji Targów Biznes – Żywność – Medycy-
na Rzeszów 2010, które odbyły się 3-4 listopada w 
Rzeszowie. Uczestniczyło w nich przeszło 200 wy-
stawców z całej Polski. Wśród nagrodzonych firm 
znalazły się takie firmy jak: Maspex, Unilever Food 
Solution, Rieber Foods Polska, Kamis, Hoop Pol-
ska, Ferrero Polska, Koral. 

GAZETA CODZIENNA SUPER NOWOŚCI 
26-28 LISTOPADA 2010 r.

Na stronie 31 w dziale „Who is who?” prezenta-
cja osoby Mariana Zycha, dyrektora handlowego 
wszystkich oddziałów w Polsce firmy PPHU Spe-
cjał, członka zarządu firmy.

DETAL DZISIAJ – 25 LISTOPADA 2010

„Małym, niezależnym przedsiębiorcom będzie 
bardzo ciężko utrzymać się na rynku. To oznacza 
również dalszy rozwój franczyzy – to tylko nie-
które wnioski płynące z rozmów z uczestnikami 
rzeszowskich targów zorganizowanych przez GK 

Specjał.” Na początku listopada do Rzeszowa przy-
jechało ponad 200 wystawcówz całej Polski. Wzięli 
udział w XIII edycji Międzynarodowych Targów 
Biznes Żywność Medycyna Rzeszów 2010. Wśród 
odwiedzających znaleźli się także właściciele skle-
pów zrzeszonych w sieciach Nasz Sklep i Delikate-
sy Sezam, które należą do GK Specjał. Zrzeszenie 
się w ramach sieci franczyzowej może znacznie 
ułatwić prowadzenie biznesu, a wręcz uratować 
przed upadkiem. Dzięki współpracy można znacz-
nie ograniczyć koszty związane m.in. z systemami 
informatycznymi czy logistyką, a także wynego-
cjować znacznie lepsze ceny od dostawców. Ogra-
niczenie kosztów to dzisiaj podstawa, a efekt skali 
jest w tym przypadku kluczowy. Dlatego, kto szyb-
ciej i lepiej to zrobi, ten wygra – przyznaje Krzysz-
tof Tokarz. 

DETAL DZISIAJ – 4 LISTOPADA 2010 r.

Temat z okładki TOP 50 franczyzy. Na wysokim 3. 
miejscu Polska Sieć Handlowa Nasz Sklep. Obec-
nie w sieci zrzeszonych jest 1434 sklepów. 

HANDLOWIEC – GRUDZIEŃ 2010

Na stronach 26-28 w artykule zatytułowanym 
„Zbuduj lojalność!” o sile programów lojalno-
ściowych. Na stronie 27 zamieszczone zostało 
zdjęcie z konferencji na Majorce, w której udział 
wzięli franczyzobiorcy sieci nasz Sklep. Na stronie 
28 obszerna wypowiedź Macieja Czerwińskiego, 
kierownika Działu Marketingu i Public Relations. 
Grupa Specjał przy dużym zaangażowaniu ze stro-
ny producentów realizuje programy lojalnościowe 
w kilku segmentach , kierując je do właścicieli 
obsługiwanych sklepów detalicznych, franczyzo-
biorców sieci Nasz Sklep, jak i klienta finalnego. 
Swoim partnerom biznesowym Specjał stwarza 
szansę wzięcia udziału w konferencjach w cieka-
wych zakątkach świata średnio dwa razy w roku. 
Do tej pory udało się zwiedzić: Egipt, Maroko, 
Hiszpanię, Austrię, Teneryfę, Wyspy Kanaryjskie, 
Turcję, Grecję, Szwecję, Majorkę, Włochy. Innym 
projektem lojalnościowym skierowanym do deta-
listów jest „Wielkie punktowanie”. Program daje 
sklepom możliwość zdobycia nagród w postaci 
wyposażenia sklepowego w ramach spełnionych 
warunków kontraktuz producentem lub dystrybu-
torem. Takie akcje przynoszą wymierne efekty w 
postaci wzrostu obrotów w sklepach średnio o 5% 
nawet do 40%, szczególnie w przypadku nowych 
placówek. 

GAZETA CODZIENNA NOWINY 
16 GRUDNIA 2010 r. 

W pierwszej setce zestawienia „Pulsu Biznesu” 
znalazło się 6 firm z regionu podkarpackiego. 
PPHU Specjał zajęło 2. miejsce w regionie i 23. 
miejsce w XI edycji rankingu najbardziej dyna-
micznych firm Gazele Biznesu 2010. Ponad 922 
tys. zł netto przy przychodzie ponad 404 mln zł 
to rezultat działalności firmy Specjał w 2009 roku. 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo- Usłu-
gowe należy do największych pracodawców Polski 
południowo- wschodniej. Obecnie zatrudnia ok. 
2500 pracowników i liczy prawie półtora tysiąca 
placówek.

Maciej Czerwiński
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Miałem zaszczyt i przyjemność ode-
brać 10 marca 2011 r. wyróżnienie,  ja-
kim od lat honorowane są przez redakcję 
Pulsu Biznesu najbardziej dynamiczne 
i rentowne firmy w Polsce. Statuetki  
i dyplomy konkursu Gazele Biznesu dla 
wyróżnionych firm z województw mało-
polskiego, podkarpackiego i świętokrzy-
skiego były wręczane  w pięknych i pre-
stiżowych wnętrzach teatru im. Juliusza 
Słowackiego w Krakowie. 

Nasza firma została sklasyfikowana na 
bardzo wysokim 2 miejscu w województwie 
i 23 w Polsce, tuż za spółką Sonia i przed 
Rzeszowskimi Zakładami Drobiarskimi 
„Res-Drob” Sp. z o.o.

O miejscu firmy na liście rankingowej de-
cyduje wyrażony w procentach przyrost obro-
tów, osiągnięty w ciągu trzech kolejnych lat.

Gazela Biznesu ma jeszcze jedną cechę, 
która odróżnia ją od innych biznesowych 
gatunków – rekinów, byków, niedźwiedzi,  
a tym bardziej hien. Tą cechą jest dobra re-
putacja i uczciwość wobec kontrahentów.

Warto przy tym podkreślić, że gatunek ów 
z roku na rok ma się na naszym kontynencie 
coraz lepiej. Polskie „stadko” jest natomiast 
jednym z najbardziej licznych. W tym roku 
trafiło do niego ponad 4 tys. firm. Główna 

idea konkursu to promowanie szybko rozwi-
jających się małych i średnich firm. Ponieważ 
właśnie one mają najpoważniejszy udział  
w tworzeniu produktu krajowego brutto  
i w przeciwieństwie do firm dużych, które 
często wywodzą się z go-
spodarczej i politycznej 
historii, potrafią szybko i 
łatwo dostosować się do 
zmieniających się warun-
ków, na co pozwala im 
właśnie ich „wielkość”. 
Stąd też nazwa konkursu 
– gazele są czujne i zwin-
ne, szybko muszą zare-
agować na zbliżające się 
zagrożenie.

Ranking Gazele Bizne-
su to już znana i wiary-

godna marka w świecie biznesu. To jedyny 
ranking, który uwzględnia nie tylko ostatni 
rok działalności, ale bada dynamikę rozwoju 
firmy i premiuje jej szybki i stabilny rozwój w 
okresie ostatnich 3 lat.

Rankingi Gazele Biznesu sporządzane są 
co roku przez dzienniki ekonomiczne na-
leżące do szwedzkiej grupy Bonnier Press 
Group. Oprócz „Pulsu Biznesu” zestawienia 
takie opracowują jego siostrzane dzienniki 
ze Szwecji, Danii, Austrii, Łotwy, Rosji, Es-
tonii i Słowenii. Kryteria wyboru Gazel są 
w poszczególnych krajach dostosowane do 
lokalnych warunków gospodarczych, ale cel 
wszędzie jest ten sam: promowanie małej  
i średniej przedsiębiorczości.

Marian Zych 

W dniu 16 marca 2011 r. podczas 
gali z okazji XX-lecia Grupy Ka-
pitałowej Specjał miało miejsce 

uroczyste rozpoczęcie działalności Fundacji 
Specjał.

Fundacja realizuje zadania poprzez finan-
sowanie leczenia, rehabilitacji, zakupu nie-
zbędnego sprzętu medycznego i rehabilitacyj-
nego oraz lekarstw dla osób znajdujących się 
w szczególnie trudnej sytuacji życio-
wej. Naszym celem jest organizowanie 
i finansowanie działań mających na celu po-
moc w zakresie leczenia i rehabilitacji oraz 
integracji społecznej niepełnosprawnych 
dzieci osób zatrudnionych w Grupie Kapita-
łowej Specjał.

Powstanie Fundacji zainaugurowała, 
przeprowadzona podczas uroczystości ju-
bileuszowej licytacja dzieł sztuki uznanych 
artystów, z której uzyskano 34,7 tys. zł, na-
tomiast kwotę 17,2 tys. zł uczestnicy aukcji 
przekazali jako darowizny. Pozyskane fun-

dusze łącznie w kwocie 51,9 tys. zł zostały 
przekazane na realizację celów statutowych 
Fundacji.

Fundacja chciałaby pomóc jak najwięk-
szej liczbie dzieci pracowników GK Specjał, 
stąd prośba o zgłaszanie na podany poniżej 
adres mailowy lub telefoniczny dzieci, które 
wymagają wsparcia ze strony Fundacji.

Bardzo serdecznie dziękujemy artystom 
rzeszowskim Panu Krzysztofowi Brzuzanowi, 
Emilowi Politowi, Leszkowi Kuchniakowi, 
Andrzejowi Korzec za podarowane na rzecz 
Fundacji Specjał prace, Panu Emilowi Jurkie-
wiczowi i Fundacji Bliźniemu Swemu za oka-
zaną pomoc oraz wszystkim darczyńcom.

Lista darczyńców po wyrażeniu przez nich 
zgody zostanie umieszczona na stronie inter-
netowej firmy Specjał.

Maciej Czerwiński

tel. 691 993 515
e-mail: fundacja@specjal.com.pl

siedziba: 35-322 Rzeszów, ul. Ciepłownicza 8
nr KRS: 0000373138
NIP 5170339792, REGON: 180650379,

konto: 66 8642 1126 2012 1133 2789 0001
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Programy lojalnościowe w GK SPECJAŁ 
to już stały element strategii marketingowej 
naszej firmy. Wspólnie zwiedzamy świat, od-
krywając  nowe ekscytujące destynacje.

Mam przyjemność  zaprosić do nowej 
edycji programu lojalnościowego „Żar tro-
pików”. Na podstawie wypełnionych przez 
Państwa ankiet wytypowaliśmy trzy atrak-
cyjne kierunki, zróżnicowane poziomem re-
alizacji targetu.  Program przeznaczony jest 
dla klientów detalicznych. Warunkiem przy-
stąpienia do niego jest pisemne zaakceptowa-
nie przez uczestnika programu regulaminu 
oraz targetu indywidualnego. Informacje na 
temat kwestii formalnych uzyskają Państwo 
u obsługujących przedstawicieli handlowych 
Specjał. 

Gdzie jedziemy? 

Meksyk
Jeden z najbardziej fascynujących i eg-

zotycznych zakątków świata.  Program nie-
dostępny w ofercie biur podróży, specjalnie 
szyty na miarę naszych Partnerów. Pięcio-
gwiazdkowe hotele, wspólne wieczory, mek-
sykańska muzyka.  Wylatujemy z Warszawy 
11 października 2011,  wracamy 19 paździer-
nika 2011 r.

W programie wyjazdu: 
 Mexico City - Piramida Słońca i Piramida 

Księżyca
 Guadalupe – najsłynniejsze  w Ameryce 

Południowej sanktuarium Matki Boskiej, 
Mariachi i meksykańska fiesta na słynnym 
placu Garibaldi, 

Taxco – Cacauamilpa- 
największe jaskinie Mek-
syku, szalona przejażdżka 
garbusami, parada z osioł-
kiem i tequilą, indiański 
targ,

 Acapulco – bary, kluby 
i dyskoteki czynne do bia-
łego rana, 

La Quebrada – skoki 
śmiałków ze słynnej 40 
metrowej skały, 

Laguna Coyuca – plene-
ry filmu Tarzan i Rambo, 
Plaża Revolcadero i 9 me-
trowe fale Pacyfiku. 

Ibiza  
Największe miasto i ma-

lownicza stolica niewiel-
kiej wyspy Ibiza, będącej 
jedną ze stu pięćdziesięciu 
jeden wysp i wysepek hisz-
pańskiego archipelagu Baleary w zachodniej 
części Morza Śródziemnego. Wylatujemy z 
Warszawy 26 września 2011,  wracamy 3 paź-
dziernika 2011 r. 

Ibiza jest miejscem rozrywki.  Oferu-
je puby, dyskoteki, kawiarenki, restauracje 
i kasyna, gdzie życie nocne nie zamiera, a 
wszyscy bawią się i tańczą do białego rana. 
Kojarzona jest z gatunkiem muzyki trance i 
znana z klubów muzycznych, w których jest 
ona grana. Ibizę poleca się przede wszyst-
kim ludziom spragnionym szalonej zabawy. 
To miejsce swobody i nieustających imprez. 
Przez wiele lat Ibiza była mekką hippisów, 

ŻAR TROPIKÓW

a dziś słynie przede wszystkim z niepospo-
litych klubów nocnych. Na jej terenie jest 
siedem spośród najbardziej znanych lokali w 
Europie. Zapewniamy ekscytującą wycieczkę 
po wyspie, niezapomnianą wyprawę do noc-
nego klubu oraz szereg innych atrakcji.

Wisła
Szczegóły dotyczące wyjazdu do Hotelu 

Gołębiewski w Wiśle, przekażemy Państwu 
w następnym kwartalniku. Zachęcamy do 
realizacji targetów.

Maciej Czerwiński

człowiek kwartału
WALDEMAR POPEK

Lat 36.
Obecnie pracuje na stanowisku pracownika ochrony (Grupy Interwencyjnej Rzeszów). 

Zatrudniony w firmie Specjał od 1999 roku. Dał się poznać jako pracownik zdyscypli-
nowany, sumienny oraz dypozycyjny. Jest osobą lubianą przez współpracowników oraz 
godnie reprezentującą firmę. Interesuje się informatyką oraz filmem.
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SIEĆ „NASZ SKLEP” 
MA 1500 PLACÓWEK HANDLOWYCH

Kontynuowany jest dynamiczny roz-
wój sieci „Nasz sklep”, co jest także 
zasługą rosnącej ilości placówek 

franczyzowych. Pod koniec lutego liczba 
sklepów pod tym logo sięgnęła półtora 
tysiąca. Uroczyste otwarcie 1500 placówki 
miało miejsce 23 lutego 2011 roku w miej-
scowości Borek Stary niedaleko Rzeszowa.

Właścicielem sklepu jest Pani Irena Wójcik 
i jest to już druga jej placówka w strukturach 
Sieci „Nasz Sklep”. Plan sklepu został opra-
cowany w oparciu o najnowsze rozwiązania 
technologiczne znane w branży spożywczo- 
przemysłowej. Sklep liczy 130 m2 powierzch-
ni, jest samoobsługowy, posiada 2 stanowiska 
kasowe. Obszerne lady mięsno-wędliniarskie 
i nabiałowe oraz dział z pieczywem i owo-
cowo-warzywny gwarantują zaopatrzenie  
w produkty świeże. Wkrótce sklep zostanie 
wyposażony w piec piekarski do bezpośred-
niego wypieku pieczywa w miejscu sprzedaży.

Pozostałe produkty spożywcze umieszczo-
ne są na regałach, do których dostęp gwa-
rantują 2 ciągi komunikacyjne. Placówka 
posiada dział chemiczno-przemysłowy z ar-
tykułami chemii gospodarczej i z kosmetyka-
mi. Przygotowano także miejsca  paletowe na 
ekspozycję ofert specjalnych.

Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowa-
nie sklepu Irena Wójcik zatrudnia pięciu  wy-
kwalifikowanych pracowników pracujących 
w systemie zmianowym.

- Placówka handlowa w Borku Starym jest 
dla nas bardzo ważna – powiedział  Wice-
prezes sieci Nasz Sklep Jan Sałata obecny na 
otwarciu sklepu. – To jeden z wzorcowych 
punktów naszej Sieci. Wyróżnia go dobre po-
łożenie, szeroka oferta asortymentowa, liczne 
promocje, realizacja programu lojalnościo-
wego dla klientów, obecność marki własnej. 
Nie bez znaczenia jest doświadczenie han-
dlowe i profesjonalizm właścicielki sklepu 
oraz wsparcie ze strony koordynatora Sieci.

Sklep w Borku Starym oferuje ponad 3000 
pozycji asortymentowych. Obok produktów 
brandowych klient znajdzie tu towary marki 
własnej Sieci „Nasz Sklep”, w tym kawy, kon-
centrat pomidorowy, makarony, karmy dla 
zwierząt, słodkie i słone przekąski, napoje.

Z chwilą otwarcia sklepu uruchomiony 
także został program lojalnościowy dla klien-
tów „Punktuj z nami” z gwarantowanymi na-
grodami rzeczowymi za regularne zakupy. 

Konrad Krupa

KOLEJNY SKLEP W BORKU STARYM

Nasze Sklepy to miejsca bardzo nam 
bliskie, to przystanek w codzien-
nym zabieganiu. Kupowanie w 

każdym Naszym Sklepie to przyjemność, 
to szeroka oferta produktów, profesjonalna  
i dobrze wyszkolona obsługa chętnie poma-
gająca w robieniu zakupów. To po prostu 
nasze standardy.

Z  myślą o mieszkańcach Rzeszowa zosta-
ły otwarte dwie nowe placówki przy ulicach 
Kwiatkowskiego 53 i Popiełuszki 10. To nie-
dawno przejęte od poprzednich właścicieli 
sklepy własne naszej firmy, które należało 
dostosować do standardów sieci „Nasz Sklep”. 
A to oznaczało ogromne wyzwanie organi-
zacyjne, gdyż przerwa w funkcjonowaniu 
tych placówek handlowych musiała zostać 

skrócona do niezbędnego minimum. Warto  
o tym w kilku słowach opowiedzieć.

Jest godzina 7.00.  Przystępujemy do poli-
czenia towarów, które kupujemy wraz z no-
wym sklepem. Bardzo starannie sprawdzamy 
terminy przydatności i jakość produktów. 
Trwa to do późnych godzin popołudnio-
wych, a potem szybkie zatowarowanie  z na-
szej hurtowni - 15 palet różnego asrtymentu. 
Czyli niemało!

Szybko odbieramy towary, które lądują 
na półkach sklepowych. Potem przygoto-
wujemy ekspozycje paletowe, układamy na-
biał, wędliny, mrożonki. Robi się już 23.00, 
a my jeszcze nie mamy wykonanych etykiet 
cenowych!!! Gdy jednak cała załoga bierze 
się ostro do pracy wszystko udaje się zrobić 
przed  północą. Zmęczeni, ale zadowoleni  

z siebie idziemy na krótki odpoczynek, by  
o świcie znowu rozpocząć pracę. Bo to prze-
cież dzień otwarcia….

Rano ostatnie dostawy to produkty świeże: 
mięso, warzywa, pieczywo. I…  otwieramy!.

Tłumy klientów czekały na otwarcie drzwi. 
Liczne promocje i degustacje cieszyły się 
ogromnym zainteresowaniem, zaś wszyscy 
kupujący otrzymali w tym dniu skromny 
upominek. Widać, że polubili Nasze Sklepy.  

Trudne otwarcia nie zrażają nas do pracy. 
Dzięki takim doświadczeniom wiemy, jakie 
popełnialiśmy błędy, które przy kolejnych 
sklepach będą z pewnością wyeliminowane.                                                                        

Renata  Michno 

DWA NOWE SKLEPY WŁASNE 
W RZESZOWIE



przykładach w sklepach. Tak więc oprócz 
teorii  prezentowane  są również praktyczne 
rozwiązania. Nauka organizowana jest w po-
szczególnych sklepach, w taki sposób aby po 
teoretycznym wykładzie pracownicy mogli 
zapoznać się z praktycznym zastosowaniem 
zdobytej wiedzy. 

Szkolenia prowadzone są cyklicznie i obej-
mują różne obszary funkcjonowania sklepu. 
Docelowo mają być przygotowane i opraco-
wane systemy kursów w 19 zakresach tema-
tycznych. I tak do tej pory mieliśmy szkole-
nia z następujących działów:

1. Profesjonalna obsługa klienta 
2. Oznaczenia promocyjne
3. Merchandising 
4. Stoisko owocowo-warzywne
5. Stoisko mięsno-wędliniarskie 
Na najbliższe tygodnie przygotowywane są 

szkolenia z poniższych zagadnień:
1. HACCAP  i zasady czystości w sklepie 
2. Stoisko piekarnicze wraz z ciastkarskim 
3. Stoisko alkoholowe
4. Regał nabiałowy 

Kursy te prowadzone są w pierwszej ko-
lejności w sklepach własnych Delikatesów 
Sezam. Stopniowo  wdrażane będą również  
w placówkach franczyzowych chętnych do 
skorzystania z opracowanych standardów.  

Podczas szkolenia prezentowany jest także 
podręcznik z dziedziny, z której jest oma-
wiany temat. Jest on przygotowany w taki 
sposób,  by wiedza była łatwo przekazywana 
i przyswajana przez sprzedawców. Po szkole-
niu każdy kierownik sklepu otrzymuje taki 
podręcznik, by standardy i ich zastosowania 
były realizowane oraz wdrożone w sklepie. 

Sprawdzanie wiedzy otrzymanej podczas 
szkolenia odbywa się na podstawie testów 
przeprowadzonych bezpośrednio po kur-
sie oraz, co ważne,  odbywa się weryfikacja  
wdrożonych rozwiązań w sklepie przez kie-
rowników i managerów zarządzających pla-
cówkami. 

Na podstawie dotychczas przeprowadzo-
nych szkoleń opinie sprzedawców są pozy-
tywne. Pracownicy zwrócili uwagę na kom-
pleksowe podejście do poszczególnych tema-
tów oraz na praktyczne zastosowania, które 
mogą teraz im służyć podczas codziennej 
pracy w sklepie.

Roman Szymczak

Sieć Delikatesy Sezam kontynuuje 
wdrażanie projektu  „Szkoły Sprze-
dawców Delikatesów Sezam”. Jest to 

cykl szkoleń przygotowanych według stan-
dardów obowiązujących w naszej sieci, skie-
rowany do pracowników sklepów Delikate-
sów Sezam. 

Szkoła Sprzedawców Delikatesów Sezam 
to kompleksowy i innowacyjny projekt pod-
noszący kwalifikacje sprzedawców tak,  aby 
każdy z nich mógł poznać wszystkie działy 
funkcjonujące w sklepie i zrozumieć no-
woczesny handel spożywczy w całości jego 
działania. Celem tego projektu jest również 
zapewnienie komplementarności wiedzy 
pracowników, którą można wykorzystać we 
wszystkich działach istniejących w sklepie. 

Zajęcia prowadzone są przez Dyrektora 
Romana Szymczaka oraz menadżerów zarzą-
dzających placówkami handlowymi. 

Zadaniem trenerów Szkoły Sprzedawców 
Delikatesów Sezam jest przekazanie praktycz-
nej wiedzy i jej zastosowania na konkretnych 
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Delikatesy Sezam zorganizowały dla 
swoich pracowników Bal Przebie-
rańców. Impreza zgromadziła  więk-

szość naszych pracowników. Szczególnie ser-
decznie wszyscy witali gości z Katowic – pra-
cowników trzech nowych sklepów własnych 
ze Śląska. Na bal przybył również Prezes 
Grupy Kapitałowej Specjał – Pan Krzysztof 
Tokarz. 
Impreza miała wesoły i swobodny charakter. 
Jak to na balu przebierańców. Pracownicy 
poszczególnych sklepów przebrani byli w 
określone rodzaje  strojów. I tak np. panie z 
Delikatesów Sezam nr 1 wystąpiły w strojach 
cyganek, pracownice DS nr 3 przebrały się za 
gospodynie domowe, Delikatesy Sezam nr 4 
wystąpiły w ubiorach stylizowanych na lata 

BAL PRZEBIERAŃCÓW W DELIKATESACH SEZAM

sześćdziesiąte. Stroje były wyszukane i fanta-
zyjne. Wszyscy bawili się  do białego rana w 
wyśmienitych humorach.  

Roman Szymczak

WYSZKOLONY PRACOWNIK SIŁą SIECI



Ilekroć  wracamy myślami do wspo-
mnień związanych z dniem 5 marca na 
naszych twarzach pojawia się uśmiech. 

To był naprawdę  niesamowity  dzień,  w 
którym nie zabrakło nawet na moment fan-
tastycznych wrażeń. 

Z samego rana piętnastoosobową  grupą 
wyruszyliśmy na planowaną imprezę integra-
cyjną do malowniczej miejscowości Szczaw-
nik. Zostaliśmy wspaniale przyjęci przez 
gospodarza naszego domku, który staran-
nie dopasował program do naszych potrzeb  
i oczekiwań. Pierwszą atrakcją, która zosta-
ła dla nas zorganizowana  były narty oraz 
przejazdy na quadach trasą biegnącą przez 

las. Wszyscy byliśmy ubrudzeni,  ale pomi-
mo tego nie zabrakło uśmiechu na naszych 
twarzach. Potem nastapił przejazd bryczka-
mi, które dowiozły nas do miejsca zwanego 
Rumcajsówką, gdzie czekały na nas bogato 
zastawione stoły,  na których nie zabrakowało 
oczywiście tradycyjnej kwaśnicy. Na środku 
paliło się bardzo duże ognisko, nad którym 
piekł się wyśmienity oscypek oraz różnorakie 
mięsiwa. Cały ten czas umilał nam wodzi-
rej, który bawił nas swoimi dowcipami oraz 
przygrywkami na harmonii. Przy dźwiękach 
muzyki nie zabrakło również śpiewu, tań-
ców  oraz skoków przez ognisko. Pod koniec 
dostaliśmy do rąk płonące pochodnie, które 
oświetlały nam powrotną drogę do domu. 

ARMA SIĘ INTEGRUJE

„PRAWIE KULIG” W SZCZAWNIKU
Miłą niespodzianka zorganizowaną przez 

naszego Prezesa Rafała Domagałę było kara-
oke, przy którym wesoło spędziliśmy koniec 
wieczoru. Zmęczeni dniem wszyscy roze-
szliśmy się do swoich pokoi. Przy śniadaniu 
wspominaliśmy atrakcje poprzedniego dnia,  
po czym wpisaliśmy się do księgi gości. Po-
tem był powrót do domu.

Chcieliśmy podziękować wszystkim zaan-
gażowanym  w zorganizowanie tak wspania-
łej, pełnej wrażeń i niesamowitych atrakcji 
imprezy. Mamy nadzieję, że zbliżający się se-
zon letni pozwoli nam na częstsze organizo-
wanie podobnych wyjazdów integracyjnych. 

Ewa Jakubowska 
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W dniu 16 marca 2011 roku odbyły 
się długo oczekiwane obchody 
XX–lecia Grupy Kapitałowej Spe-

cjał. Główne uroczystości odbyły się w rze-
szowskiej Filharmonii, zaś zaproszonych zo-
stało około 700 gości i pracowników GK Spe-
cjał. Tak duża impreza wymagała od Agencji 
Ochrony perfekcyjnego zabezpieczenia, aby 
nic nie zakłóciło wielkiego święta firmy.

Sukces działań mających na celu zapew-
nienie bezpieczeństwa podczas imprezy uza-
leżniony jest zarówno od odpowiedniego ich 
zaplanowania, jak i zdolności do przewidze-
nia ewentualnych sytuacji kryzysowych. 

Bezpieczeństwo uczestników i gwiazdy
Plan ochrony zakładał,  że będą dwa głów-

ne zadania do wykonania: zabezpieczenie 
imprezy wewnątrz filharmonii oraz zabez-
pieczenie przestrzeni na zewnątrz budynku.

Za bezpieczeństwo imprezy wewnątrz 

gmachu byli odpowiedzialni pracownicy 
Agencji Ochrony Arma-Krosno pod Do-
wództwem Kierownika Dominika Kusiaka. 
Najważniejszymi zadaniami było zapewnie-
nie bezpieczeństwa wszystkim osobom bę-
dącym na imprezie, zabezpieczenie koncertu 
oraz zapewnienie ochrony osobistej gwieź-
dzie wieczoru, jaką była Kayah. Pracownicy 
Army byli ubrani w czarne garnitury, dzięki 
czemu świetnie dopasowali się swoim wyglą-
dem do rangi imprezy. Byli również wyposa-
żeni w profesjonalne środki łączności.

Parkingi i drogi ewakuacyjne
Bezpieczeństwo na zewnątrz filharmonii 

leżało w gestii Agencji Ochrony Specjał pod 
Dowództwem Kierownika Romana Kalandy-
ka. Głównymi zadaniami było zabezpiecze-
nie parkingów przed filharmonią i na Pod-
promiu, kierowanie ruchem pojazdów oraz 
zapewnienie drożności traktów ewakuacyj-

nych. W działaniach na zewnątrz brali udział 
pracownicy Grupy Interwencyjnej ubrani  
w mundury bojowe i wyposażeni w profesjo-
nalne środki łączności oraz przymusu bez-
pośredniego, posiadający do dyspozycji trzy 
radiowozy służbowe.

Podczas zabezpieczenia imprezy nie do-
szło do żadnych niepożądanych incydentów. 
Wzorowe przeprowadzenie działań obu firm 
potwierdza nasz profesjonalizm oraz do-
świadczenie w realizacji tego rodzaju usług. 
Ponadto na uwagę zasługuje fakt, iż w dużym 
stopniu perfekcyjne zabezpieczenie imprezy 
było rezultatem wzorowej współpracy po-
między Agencją Ochrony Specjał i Agencją 
Ochrony Arma-Krosno.

Piotr Niemiec

ZABEZPIECZENIE JUBILEUSZU GK SPECJAŁ

WYZWANIE NA MIARĘ 20-LECIA



INFORMACJE Z FIRMY
Informujemy, że w każdy poniedziałek, w godzinach od 15:30 do 16:30 Prezes Zarządu 
– Krzysztof Tokarz przyjmuje pracowników firmy na indywidualnych spotkaniach.

Chętnych prosimy o kontaktowanie się z sekretariatem, z panią Katarzyną Smęt.

Katowicki oddział PPHU Specjał 
otworzył kolejny, 8 salon medyczny 
na Śląsku. Tym razem w Chorzowie 

Batorym, przy ulicy Batorego 15.

Można w nim znaleźć bardzo bogatą ofer-
tę sprzętu medycznego i pomocniczego. Ta 
różnorodność obejmuje zarówno jakość, jak  
i kolorystykę, wzornictwo, czy też możliwo-
ści jego zastosowania. Ponadto każdy zainte-
resowany znajdzie tu idealną dla siebie ofertę 
cenową. Natomiast wyspecjalizowana kadra 
służy fachową poradą w dziedzinie doboru  
i użytkowania tak sprzętu, jak i innych ofero-
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NOWY SALON MEDYCZNY NA ŚLąSKU
wanych produktów.

Personel przywita klienta zarówno pro-
miennym uśmiechem, jak i doradzi odpo-
wiedni wybór. Można być pewnym, iż każdy 
wyjdzie z naszego salonu zadowolony z po-
czynionych zakupów.

Koniecznie trzeba zwrócić uwagę na fakt, 
że nowa placówka ma również podpisany 
kontrakt ze Śląskim Oddziałem NFZ na re-
fundację środków pomocniczych i opatrun-
kowych.

W chorzowskim salonie medycznym zna-
leźć można szeroką gamę odzieży i obuwia 
medycznego, materiały opatrunkowe, ciśnie-

niomierze, glukometry, inhalatory, sprzęt 
jednorazowego użytku, środki do dezynfek-
cji, pieluchomajtki, szeroki wybór sprzętu 
ortopedycznego, wyposażenie do gabinetów 
lekarskich i inny sprzęt medyczny.

Na klientów czekają liczne i ciekawe pro-
mocje na wybrany asortyment medyczny.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie 
zapraszamy na zakupy do Chorzowa Batore-
go, na ulicę Batorego 15. 

Bernadetta Sternalska

Słoneczko rozświecone….
Kwiateczki rozkwitnięte….
Skowronek rozbudzony…..
Lecą już bociany…
Cezal wiosennie przygotowany….

Oj napracowaliśmy się , napracowaliśmy. 
Ale wiosenna promocja olśni naszych klien-
tów i zaskoczy, doszlifowana jak  brylant.
A oto główne jej atrakcje:
- ciśnieniomierze elektroniczne,
- termometry elektroniczne,
- szczoteczki elektryczne i irygatory,
- masażery do stóp.

Ponadto mogą Państwo liczyć na dobre ceny 
kosmetyków z naturalnych soli iwonickich,  
jak  również zestawy kosmetyków firmy 
Soraya.

Mamy także świeżo wykiełkowane propozy-
cje, dotyczące terapii światłem:
- lampa Biosun do koloroterapii,
- lampa antydepresyjna Fotovita.
Nie omieszkaj Szanowny Kliencie skorzystać 
z naszej oferty i wiosennych rabatów.

Zapraszamy do Salonów Medycznych przy 
ul. B. Żeleńskiego 5 i ul. Zamkowej 13 w 
Rzeszowie.

Halina Busz

wiosenne 
promocje



  

wego tortu. Impreza dobiegła końca,  lecz Fir-
ma „Specjał” trwać będzie nadal dla dobra nas 
wszystkich, konsumentów oraz na chwałę jej 
twórców i właścicieli.

Bale i wszelkiego rodzaju imprezy integra-
cyjne są wspaniałą odskocznią od codzien-
nych obowiązków i nerwowego trybu życia. 
To także możliwość chwilowego zwolnienia 

tempa i oddania się rozrywce towarzyskiej.  
Łączy je  radość i szampańska zabawa. Dlatego 
też uczestnictwo w nich jest szczególnie ważne 
w dzisiejszych czasach, kiedy ludzie zapomi-
nają o zaspakajaniu innych potrzeb, realizując 
się tylko na poziomie zawodowym.  Zgodnie 
z tym, co powiedział Owidiusz: „W zabawie 
ujawniamy, jakimi jesteśmy ludźmi” Pracow-

nicy G.K. „Specjał” biorą sobie bardzo poważ-
nie tę sentencję do serca i chętnie uczestniczą 
w balach integracyjnych, zwłaszcza kiedy temu 
sprzyja karnawał, a firma chętnie je organizu-
je. Już dzisiaj serdecznie zapraszam wszystkich 
na kolejną firmową imprezę.

Anna Chmielik

W nowoczesnych wnętrzach Ośrod-
ka Konferencyjno-Szkoleniowego 

w Rzeszowie Dział Socjalny zorganizował  
5-ego lutego 2011 roku  spotkanie integra-
cyjne dla firm: Specjał, Nasz Sklep, Arma 
Krosno oraz Franco. Uczestnicy dopisali  na 
szóstkę z plusem. Słowa uznania należą się 
gościom z Bielska Białej, Lublina, Przemy-
śla, Krosna i Jarosławia za to, że odległość 
nie stanowiła dla nich przeszkody we wspól-
nej zabawie.

Aby tradycji stało się zadość Prezes Krzysz-
tof Tokarz przywitał wszystkich uczestników 
gorąco  i w ogromnym skrócie podsumował 
dwudziestoletnią działalność firmy  dzięku-
jąc wszystkim pracownikom za współpracę 
i wspaniałą integrację, czego dowodem było 
ponad dwieście osób obecnych na sali. Dy-
rekcja i pracownicy także przygotowali nie-
spodzianki jubileuszowe dla Prezesa. Oprócz 
wielu miłych słów podziękowań i pochwał, 
które padły z ust pani Dyrektor Piwowarczyk, 
również tych dotyczących „ złotych pracow-
ników”, Prezes otrzymał tort okolicznościowy  

i naręcza kwiatów. Wspólnie odśpiewano  „Sto 
lat” i złożono humorystyczne ślubowanie. W 
tych wszystkich słowach i gestach zawarte zo-
stało uznanie, szacunek, jak również dowody 
dobrej i pozytywnej atmosfery panującej od 
dwudziestu lat w Firmie.

muzycznie i wesoło
Żaden bal nie może odbyć się bez dobrej 

muzyki. Z doświadczenia wiem, że jest ona  
kluczowym elementem, który decyduje o do-
brej zabawie, dlatego też postawiłam poprzecz-
kę bardzo wysoko. Do tańca przygrywał nam 
na żywo profesjonalny zespół „Evergreen”  
z Rzeszowa. Kto był ten wie:  żal było schodzić 
z parkietu. Od czasu do czasu tę szaloną zaba-
wę  przerywał  nam  pseudo-policjant i chłop 
pańszczyźniany - Grzegorz,  zaproszony, aby 
jeszcze bardziej uatrakcyjnić i rozweselić ten 
wieczór. Ten młody artysta i satyryk potrafił 
puścić wodze fantazji, przekraczając nie raz 
granice naszej  wytrzymałości. Parskaliśmy 
śmiechem praktycznie po każdym wypowie-
dzianym przez niego słowie, a Prezesa to tak 
nam przepytał i przeegzaminował stosując 
podstępne pytania i rekwizyty typu „alko - go-
gle”,  że Szef co prawda dał radę, ale z niejakim 
trudem.

można było zjeść i wypić
Szwedzki stół jaki przygotowałam dla go-

ści zastawiony był po brzegi jadłem i piciem 
z naszych hurtowni: spożywczej, nabiałowej i 
rybnej.  Białe obrusy, elegancka zastawa pod-
kreślały uroczysty charakter spotkania. Dania 
podawano sprawnie i z wielką gracją na zimno, 
gorąco do syta i do rana.  Myślę i mam skrom-
ną nadzieję, że nie zabrakło niczego. Swojska 
wędlina, soczyste  owoce, świeże nowalijki, 
kolorowe sałatki, owoce morza, domowe cia-
steczka i  inne rarytasy szybko znikały ze sto-
łu,  co oznaczało, że było pyszne i smakowało. 
Śpiewy, tańce, dowcipy, konkursy, nagrody i  
dobra zabawa towarzyszyły nam do  godziny  
5.20. Można by pomyśleć, że o tak późnej, a 
w zasadzie o tak wczesnej porze wszyscy będą 
padać ze zmęczenia i pragnąć powrotu do 
domu. Nic bardziej mylnego!!!  Gdyby to było 
możliwe Jubileuszowe szaleństwo trwało by 
jeszcze wiele godzin. 

Czekamy na jeszcze
Udane imprezy, a zwłaszcza Jubileusze na 

długo zapadną w pamięć uczestników. My 
także będziemy wspominać Pana Grześka  
i jego poczucie humoru, koleżankę Monikę z 
Przemyśla, która śpiewała niczym prawdziwy 
anioł, piękne dziewczyny i przystojnych kawa-
lerów z Lublina we wspaniałych i oryginalnych 
strojach, ale nade wszystko miłe zaskoczenie 
Pana Prezesa na widok okazałego Jubileuszo-
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JAK SIĘ BAWIĆ TO TYLKO W SPECJALE 
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Dynamiczny rozwój firmy wymaga ciągłego rozwo-
ju  kadry pracowniczej. Dlatego też  w tym roku 
planujemy pogłębiać jej wiedzę i  umiejętności 

poprzez organizację kursów dla wybranych  grup pracow-
ników oraz kontynuację bloków szkoleniowych zapocząt-
kowanych w poprzednim roku.  

W lutym realizacja naszych planów szkoleniowych roz-
poczęła się uruchomieniem nowego cyklu prowadzonego 
przez firmę BMM z zakresu Zarządzania Projektami. W naj-
bliższym czasie planujemy także szkolenie dla pracowników 
sklepów medycznych Cezal  z zakresu profesjonalnej obsługi 
klienta. Specyfika branży produktów medycznych wymaga 
bowiem od naszych pracowników ciągłego pogłębiania swo-
ich umiejętności szybkiej reakcji na pojawiające się na rynku 
zmiany. 

Zdając sobie sprawę, że rynek wymaga ciągłego dosko-
nalenia technik sprzedażowych i negocjacyjnych mamy 
zamiar kontynuować cykl szkoleniowy dla przedstawicieli 
handlowych, który rozpoczęliśmy w ubiegłym roku.   Zor-
ganizowane zostaną kolejne kursy z zakresu profesjonalnych 
negocjacji handlowych. Nasi pracownicy wezmą także udział  
w projekcie szkoleniowym o nazwie „ Akademia Menadżera 
i Specjalisty HR. Udział w szkoleniach z zakresu m.in. rekru-
tacji, motywowania, rozwoju pracowników pozwolą działowi 
personalnemu oraz grupie menadżerów pogłębić i usystema-
tyzować swoją wiedzę  z zakresu Human Resources.

 

Wykaz sprzętu używanego do sprzedaży

1. Regał chłodniczy szer. 1,25 m – 5 szt.
2. Lada chłodnicza szer. 2 m bez szyby – 1 szt.
3. Lada chłodnicza szer. 2,5 m bez szyby – 1 szt.
4. Lada chłodnicza szer. 3,5 m – 2 szt.

Kontakt:  Zdzisław Wdowiak, tel. 17 8597157, 691 033 202.

5. Lada chłodnicza szer. 1,6 m – 3 szt.
6. Lada chłodnicza szer. 2 m – 1 szt.
7. Szafa chłodnicza szer. 1,6 m – 2 szt.
8. Boks kasowy – 2 sz
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SZKOLENIA W GK SPECJAŁ
CORAZ LEPIEJ PRZYGOTOWANI DO REALIZACJI ZADAŃ

Szkolenie z zarządzania projektami

Ostatni kwartał ubiegłego roku to dla naszych menadżerów 
sprawdzian z zakresu wiedzy na temat wdrażania metodyki 
zarządzania projektami w firmie. Dokształcenie organizo-
wane przez firmę BMM dla menadżerów Grupy Kapitałowej 
Specjał skończyło się egzaminem certyfikującym, który odbył 
się w listopadzie. Zaangażowanie i samozaparcie uczestników 
cyklu szkoleniowego w przygotowanie do egzaminu certyfi-
kującego sprawiło, że nie mieli oni problemów ze zdaniem 
go, chociaż jak przewidywali trenerzy firma BMM prowadzą-
cy naszą grupę nie należał on do najłatwiejszych. Certyfikat 
Project Management Associate, który uczestnicy otrzymali po 
zdaniu egzaminu to potwierdzenie ich kwalifikacji z zakresu 
Zarządzania Projektowego Firmą. Świadectwo wydawane jest 
przez  Stowarzyszeniu Project Menadżer Polska, które jest or-
ganizacją zrzeszającą profesjonalistów w dziedzinie zarządza-
nia projektami oraz wiodącą organizacją IPMA w Polsce.  Na-
szym menadżerom gratulujemy zdania  egzaminu certyfikują-
cego i prosimy, aby trzymali kciuki za drugą grupę. W lutym 
tego roku rozpoczęła ona cykl szkoleniowy z tego zakresu, a 
na wyniki egzaminu certyfikacyjnego Projekt Management 
uczestnicy z niecierpliwością będą czekali w czerwcu.

Lidia Heba




