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Rozmowa z Krzysztofem toKarzem, pRezesem GK specjał

Co uznałby Pan za najistotniejsze wydarzenie 
w życiu GK Specjał w minionym kwartale?

Bez najmniejszych wątpliwości na pierw-
szym miejscu należałoby wymienić urucho-
mienie nowego oddziału firmy, tym razem 
w Łodzi. To przecież teren o ogromnym 
potencjale sprzedażowym i zamierzamy tam 
obsługiwać klientów w promieniu blisko 150 
kilometrów. Oczywiście będą  to głównie de-
taliści , ale także firmy cateringowe. Chcemy 
tam zaoferować jak najszerszą gamę produk-
tów zarówno suchych, jak i świeżych, a także 

alkohol i piwo, czyli cały podstawowy asor-
tyment dostępny w przeciętnych sklepach 
detalicznych. Oferta będzie liczyła docelo-
wo nawet 8 tys. produktów i oczekujemy, że 
będziemy obsługiwali na tym terenie nawet 
półtora tysiąca sklepów i to zarówno poje-
dynczych detalistów, jak i działające na tym 
terenie sieci handlowe jak np. Nasz Sklep, 
Livio. Oddział jest jeszcze co prawda w fa-
zie organizacyjnej, jednak zatrudniliśmy już 
12 przedstawicieli handlowych do obsługi 
handlu detalicznego i 2 vasellerów obsługu-
jących firmy cateringowe. 

Specjał działa na coraz szerszym terenie i jest 
w stanie zaproponować bardzo bogatą ofer-
tę produktową. Chyba jednak nie wszystkie 
oddziały są w stanie podołać wynikającym  
z tego zadaniom?

Mam tego pełną świadomość i dlatego dąży-
my do powiększenia naszych zasobów ma-
gazynowych zarówno w rejonie Rzeszowa, 
jak i na Śląsku, a także w innych regionach 
kraju, aby do wszystkich naszych partnerów 
mogła dotrzeć równie szeroka oferta Grupy.  
Musimy poszerzyć możliwości magazynowe 



we wszystkich rodzajach produktów, jednak 
głównie w dziedzinie produktów świeżych. 
W Rzeszowie oferujemy ich nawet do 2000 
pozycji asortymentowych, ale nie w każdym 
oddziale istnieją możliwości techniczne wyj-
ścia z taką ofertą. Musimy to zmienić. Sze-
roka i zróżnicowana propozycja musi być 
dostępna w każdym oddziale firmy, tego 
bowiem wymaga aktualna sytuacja rynkowa.

Firma modernizuje i uruchamia kolejne od-
działy. Czy w tym kontekście należy się także 
spodziewać wkrótce jakiejś akwizycji?

Na tak postawione pytanie mogę odpowie-
dzieć to, co mówię za-
zwyczaj. Prowadzimy 
bardzo wiele rozmów 
w sprawie przejęć, 
trudno jednak orze-
kać, ile z nich zostanie 
uwieńczone powodze-
niem i podpisaniem 
ostatecznej umowy. 
Tym bardziej nie mogę 
zdradzać nazw firm,  
z któr ymi rozma-
wiamy. Chcemy jednak mocno i aktywnie 
uczestniczyć w procesach konsolidacyjnych 
polskiego rynku. 

Rynek obrotu produktami FMCG jest coraz 
trudniejszy. Jak ocenia Pan obecną sytuację 
rynkową i w jaki sposób się do niej dostoso-
wujecie?

Rosnące wymagania detalu, który musi spro-
stać coraz większej konkurencji ze strony 
dyskontów oraz konieczność zaspokojenia 
oczekiwań producentów, którzy poszukują 
najkorzystniejszych dla siebie kanałów dys-
trybucji powoduje, że marże w hurcie, także 
u nas, wyraźnie spadają. Poziom zyskowno-
ści osiąga więc obecnie minimum niezbędne 
dla funkcjonowania firmy. Musimy jednak 
zapewnić naszym odbiorcom takie warunki 
sprzedaży, które zagwarantują im konku-
rencyjność, zaś producentom takie warun-
ki zakupu, aby nie odeszli do konkurencji. 
Konieczne jest więc szukanie oszczędności 
przede wszystkim wewnątrz firmy, a to ozna-
cza konieczność obniżania kosztów.

Cięcie kosztów kojarzy się zawsze z obniża-
niem zatrudnienia, czy ograniczaniem po-
ziomu płac. Jak to jest w przypadku Specjału?

Przyjmujemy zasadę, że poszukiwanie 
oszczędności nie może się odbywać ani 
kosztem naszych partnerów, ani pracowni-
ków firmy. Ograniczanie kosztów oznacza  
w przypadku Specjału przede wszystkim lep-
sze wykorzystanie istniejącego potencjału 
technicznego i ludzkiego. Jest to więc raczej 
kwestia organizacyjna, niż proste działania 
oszczędnościowe kojarzone tak często z ob-
niżkami plac, czy zwalnianiem ludzi. Chodzi 
raczej o to, żeby np. powierzchnie magazy-

nowe były optymalnie 
z ago sp o d arow ane .  
Jeśli tego typu działa-
niom będzie towarzy-
szył wzrost obrotów, 
to niskie marżowanie 
zostanie zrekompen-
s owane  rosnąc ym 
poziomem sprzedaży  
i liczbą klientów.

Jakie ma to znaczenie 
dla sieci franczyzowych GK Specjał?

Staramy się tworzyć jak najsilniejsze związki 
miedzy nami i naszymi klientami także po-
przez rozwój sieci franczyzowej. Powiązania 
te muszą być dla detalistów jak najbardziej 
korzystne i to zarówno dla detalistów z sie-
ci Nasz sklep, jak i utwardzonych franczyz 
Delikatesów Sezam i formatu Premium. 
Wspólnie z producentami tworzymy dla de-
talu projekty, dzięki którym sklepy detaliczne 
będą w stanie zaoferować konsumentom wy-
sokiej jakości produkty po konkurencyjnych 
cenach. Wciąż pamiętamy o tym, że sukces 
detalu jest także naszym sukcesem. Dzięki 
takiemu podejściu nasze sieci franczyzowe 
rozwijają się bardzo dynamicznie – należy do 
nich już ponad 2100 sklepów detalicznych.

Dziękuję bardzo za rozmowę

Witold Nartowski
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We wrześniu GK SPECJAŁ otworzyła 
oddział w Łodzi. Inwestycja ta jest 
konsekwencją przyjętej przez Grupę 
strategii, której głównym celem  jest 
uzyskanie II miejsca pod względem 
obrotów hurtu w branży FMCG 
w Polsce. 

Grupa Kapitałowa Specjał obecnie dyspo-
nuje jedenastoma centrami dystrybucyjnymi 
obsługującymi klientów sklepów detalicz-
nych. Centra te zlokalizowane są w woje-
wództwach podkarpackim, śląskim, dolno-
śląskim, lubelskim, małopolskim, mazowiec-
kim, wielkopolskim i opolskim.  Teraz dołą-
cza województwo łódzkie. Grupa zarządza 
trzema sieciami franczyzowymi: Nasz Sklep 
SA, Delikatesy Sezam, Delikatesy Premium 
Nasz Sklep zrzeszającymi w  swych struktu-
rach ponad 2100 sklepów detalicznych. W 
swojej ofercie posiada kompleksową ofertę 
asortymentową produktów FMCG.

Specjał zapewnia profesjonalny serwis, 
dużą wagę przykłada do informatyzacji. Ob-

RUSZA ODDZIAŁ ŁóDZKI GK SPECJAŁ
sługuje ponad 14 tysięcy klientów. Jesteśmy 
firmą zbudowaną na mocnych fundamen-
tach, elastycznie dostosowującą się do zmie-
niających warunków rynkowych, opartą wy-
łącznie na polskim kapitale.  Dlatego chcemy 
w pełnym zakresie wypełnić lukę po firmie 
Rabat Service zapewniając klientom profe-
sjonalną i fachową obsługę. 

W celu zagwarantowania jak najlepszego 
serwisu w nowo uruchamianym centrum 
dystrybucyjnym w Łodzi wprowadzamy naj-
wyższe standardy. Dotyczy to  zarówno pro-
cesów związanych z zamawianiem towarów, 
ich magazynowaniem i dostawą, jak i przede 
wszystkim kwalifikacji i kompetencji pra-
cowników zatrudnionych w łódzkim oddzia-
le. Udało nam  się zbudować zespół składa-
jący się z profesjonalnych i doświadczonych 
fachowców, znających regionalny rynek i zo-
rientowanych na możliwie najlepszą współ-
pracę z naszymi kontrahentami.  

Oddział działa przy ulicy Zakładowej 99. 
Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Maciej Czerwiński

Ranking CE TOP 500 przedstawia listę 
największych przedsiębiorstw Europy Środ-
kowej według osiągniętych przychodów. 
Zestawienie zostało przygotowywane już po 
raz szósty przez dziennik „Rzeczpospolita” 
oraz firmę doradczą Deloitte. W rankingu 
tym GK SPECJAŁ zajęła 228 miejsce, bio-
rąc zaś pod uwagę jedynie krajowe grono 
przedsiębiorstw uplasowała się w pierwszej 
dziesiątce. Warto przy tym zauważyć, że licz-
ba polskich spółek w zestawieniu za 2011 r. 
zmniejszyła się o dziewięć w porównaniu 
z rokiem poprzednim i wyniosła 167 firm 
na 500 uwzględnionych. Przypomnijmy, że 
Grupa Kapitałowa Specjał w tym roku zajęła 
73 miejsce na liście 500 w rankingu Rzeczpo-
spolitej  oraz 60 miejsce w pięćsetce Polityki. 

Maciej Czerwiński

GK SPECJAŁ WŚRóD NAJWIĘKSZYCH FIRM 
EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ

Rank Company name Country Industry LY 
Rank

201 DELHAIZE SERBIA DOO Serbia CB&T NEW

202 ↓ Grupa Muszkieterów Poland CB&T 199

203 ↓ Ciech Poland Mfg 171

204 ↑ GEN-I Group Slovenia E&R 298

205 ↓ Globus ČR Czech Rep. CB&T 178

206 ↑ Swedwood Poland Mfg 215

207 ↑ E.ON GAZ Romania Romania E&R 336

208 ↓ Grupa Can Pack Poland Mfg 201

209 ↓ PKP PLK Poland CB&T 183

210 ↓ Tele-fonika Kable Poland Mfg 190

211 ↑ ROMGAZ Romania E&R 213

212 ↓ Grupa Saint-Gobain Poland Mfg 184

213 ↓ TIGÁZ Hungary E&R 159

214 ↓ Západoslovenská energetika Slovakia E&R 180

215 ↓ Enel Romania Romania E&R 195

216 ↑ Latvenergo Latvia E&R 228

217 ↓ Nokia Romania Romania TMT 93

218 Southern GOK Ukraine E&R NEW

219 ↓ GDF SUEZ Energy Romania Romania E&R 216

220 Azovmash Group Ukraine Mfg NEW

221 ↑ Robert Bosch Elektronika Hungary Mfg 258

222 ↓ CARREFOUR Romania Romania CB&T 189

223 ↓ OMV Hungária Hungary E&R 198

224 ↓ OMV Bulgaria Bulgaria E&R 221

225 ↓ ORANGE Romania Romania TMT 174

226 ↑ Atlant-M Ukraine Mfg 309

227 ↑ RENAULT INDUSTRIE ROUMANIE Romania Mfg 343

228 ↓ Specjał Poland CB&T 214

229 ↑ Prirodni plin Croatia E&R 242

230 ZSE Energia Slovakia E&R NEW

231 ↓ Elektrownia Rybnik Poland E&R 194

232 ↑ Gazprom sbut Ukraina Ukraine E&R 291

233 ↓ HUNGAROPHARMA Hungary LS&HC 203

234 ↑ TEVA Magyarország Hungary LS&HC 240

235 ↓ Slovak Telekom Slovakia TMT 185

236 ↑ Roshen Ukraine CB&T 318

237 ↓ Shell Hungary Hungary E&R 181

238 ↑ PBG Poland RE 283

239 ↓ Kolporter Poland CB&T 208

240 ↑ MHP Ukraine CB&T 272

241 ↓ Michelin Polska Poland Mfg 187

242 ↓ BSH Poland CB&T 202

243 ↓ Animex Poland CB&T 219

244 ↓ Rossmann Poland CB&T 220

245 ↓ FŐGÁZ Hungary E&R 233

246 ↓ Żywiec Poland CB&T 196

247 ↑ Lidl Česká republika Czech Rep. CB&T 254

248 ↓ Media-Saturn Poland CB&T 191

249 ↑ Koksownia Przyjaźń Poland E&R 265

250 ↑ AB Poland CB&T 268

Rank Company name Country Industry LY 
Rank

251 ↓ ELMŰ Hungary E&R 193

252 ↓ Auchan Magyarország Hungary CB&T 225

253 ↑ Basell Orlen Polyolefins Poland Mfg 260

254 ↓ Ruch Poland CB&T 200

255 Toshiba Television CE Poland Mfg NEW

256 ↓ Pražská energetika Czech Rep. E&R 241

257 ↓ Česká pošta Czech Rep. PS 232

258 Bulgargaz Bulgaria E&R NEW

259 ↓ MOL Energiakereskedő Hungary E&R 253

260 ↓ Eesti Energia Estonia E&R 244

261 ↓ Unilever Polska Poland CB&T 217

262 ↑ BorsodChem Hungary Mfg 280

263 ↓ BILLA CR Czech Rep. CB&T 237

264 ↑ Mostostal Warszawa Poland RE 444

265 ↓ Selgros Poland CB&T 239

266 ↓ MTS Ukraine Ukraine TMT 231

267 Dalkia Polska Poland E&R NEW

268 ↓ PHOENIX Pharma Hungary Hungary LS&HC 223

269 J&S Energy Poland E&R NEW

270 ↓ Telekom Slovenije Group Slovenia TMT 218

271 ↓ Stredoslovenská energetika Slovakia E&R 236

272 ↓ Everen Poland E&R 206

273 ↓ VODAFONE Romania Romania TMT 210

274 ↓ Eustream (former SPP–preprava) Slovakia E&R 224

275 ↑ Ferona Czech Rep. CB&T 304

276 ↓ Polomarket Poland CB&T 264

277 ↑ ABC Data Poland CB&T 284

278 ↑ Anwil Poland Mfg 307

279 ↓ Skanska CR Czech Rep. RE 234

280 ↓ Tuš Holding Slovenia CB&T 227

281 Mobis Slovakia Slovakia Mfg NEW

282 ↑ CMC Zawiercie Poland Mfg 402

283 ↓ JP SRBIJAGAS Serbia E&R 271

284 ↓ Empik Poland CB&T 267

285 ↓ SELGROS CASH & CARRY Romania CB&T 255

286 VAE Lithuania E&R NEW

287 ↓ KGHM Metraco Poland Mfg 278

288 ↓ PLL LOT Poland CB&T 252

289 ↑ SIJ Slovenia Mfg 333

290 ↑ Orlen Petrotank Poland E&R 341

291 ↓ Electrolux Poland Poland Mfg 273

292 ↓ Vodafone Czech Rep. Czech Rep. TMT 249

293 ↓ GDF SUEZ Energia Magyarország Hungary E&R 165

294 ↓ Polski Koks Poland E&R 211

295 ↑ Slovnaft Polska Poland E&R 363

296 ↑ MOL romania Romania E&R 306

297 ↓ Grupa ITI Poland TMT 279

298 Flextronics Poland Poland Mfg NEW

299 ↓ Orange Slovensko Slovakia TMT 257

300 ↑ Transelectrica Romania E&R 322

96



łącznym dystrybutorem produktów w pro-
gramie  NICE PRICE jest GK Specjał. 

Udział w tej akcji zapewnia dostęp do sze-
rokiego asortymentu towarów obejmującego 
m.in. słodycze i słone przekąski, przyprawy, 
kawę, soki przecierowe, karmę dla psów 
i kotów, przetwory owocowo-warzywne, 
bakalie i konserwy. Wszystkie te produk-
ty są wysokiej jakości,  która jest regularnie 
kontrolowana w badaniach laboratoryj-
nych. Producentami uczestniczącymi w tym 
przedsięwzięciu są tak znane firmy jak np.  
Jamar, Millano, Bartnik czy Pamapol. 
Udział w programie NICE PRI-
CE jest korzystny także dla 
producentów, bowiem 
dzięki niemu mogą 
oni wyraźnie zwięk-
szyć swój wolumen 
sprzedaży i udziały  
w rynku.

Wyniki sprze-
daży potwierdzają,  
że program NICE 
PRICE był strzałem 
w dziesiątkę. Do wio-
dących grup asortymen-
towych, gdzie jest notowana 
największa dynamika sprzedaży 

należą obecnie karma Basil, przetwory wa-
rzywne Green Garden, pasztety i konserwy 
Familijne Przysmaki czy oferowane od nie-
dawna soki przecierowe KiKi – Best for Kids. 

Właściciele sklepów, którzy zdecydowali 
się na udział w programie domagają się wciąż 
nowych produktów. Oczekują, że obejmie 
on praktycznie cały  asortyment dostępny  
w sklepie. W odpowiedzi na  zapytania deta-
listów we wrześniu wprowadzona została do 
sprzedaży woda Lazur i napoje Drift. 

Plany na najbliższe miesiące zakładają dy-
namiczny rozwój asortymentu (około 50 

nowych pozycji w perspektywie 
najbliższych 6 miesięcy), jak 

również sprzedaż i dostęp-
ność produktów z pro-

gramu NICE PRICE dla 
jak największej liczby 
klientów detalicznych 
na terenie objętym 
dystrybucją GK Spe-
cjał. Według  ostatnich 

danych już ponad 6 ty-
sięcy sklepów zdecydo-

wało się na udział w pro-
gramie i ich ilość stale rośnie.

Zbigniew Rajca
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PROGRAM NICE PRICE STRZAŁEM W DZIESIąTKĘ 
CORAZ SZERSZA OFERTA TANICH  
I DObRYCH PRODUKTóW 

Skutki narastającego kryzysu 
gospodarczego stają się widoczne 
gołym okiem. Coraz częściej możemy 
zaobserwować odchodzenie 
klientów od sklepów tradycyjnych 
do dyskontów, gdzie poszukują 
tanich produktów. Konieczne stało się 
przeciwdziałanie tej tendencji. 

Rosnąca ilość osób bez pracy oraz nie-
pewna przyszłość powodują, że klienci, któ-
rzy byli skłonni płacić więcej za produkty 
markowe decydują się na zakupy w sieciach 
dyskontowych, gdzie dużą część koszyka 
zakupowego stanowią  produkty marki wła-
snej.  Taki zakup pozwala uzyskać  dobre ja-
kościowo produkty w dużo niższej cenie od 
ich markowych odpowiedników. Ta różnica 
to średnio 20-30%,  a czasami dużo więcej. 

GK Specjał analizując od dłuższego cza-
su powstałą sytuację przygotowała ofertę 
dla sklepów detalicznych. Już  półtora roku 
temu wdrożony został do realizacji program 
NICE PRICE. Polega on na tym,  że sklepy 
uczestniczące w programie mogą zapropo-
nować swoim klientom wybrane produkty  
(a jest ich obecnie już około 120) w cenach 
dyskontowych, a często nawet niższych. Wy-



W dniach 6-8 września 2012 r. odbyła 
się pierwsza z dwóch zaplanowanych 
konferencji z programu lojalnościowego 
„Zaginione Eldorado”. Dla ponad 100 
laureatów programu wybraliśmy 
luksusowy czterogwiazdkowy hotel pod 
Tatrami:  Grand Nosalowy Dwór  
w Zakopanem. 

Dzień pierwszy…
Na miejscu powitała nas góralska kape-

la. Po obiedzie udaliśmy się na konferencję, 
podczas której omówiona została realizacja 
zakończonego programu lojalnościowego.  
Laureaci otrzymali dyplomy za dobrą współ-
pracę handlową oraz realizację targetów za-
kupowych. Prezes Krzysztof Tokarz przed-
stawił obecną sytuację Grupy Kapitałowej 
Specjał, m.in.: nowości w ofercie, korzyści  
z przystąpienia do sieci franczyzowej, ostatnie 
akwizycje. Następnie zaprosiliśmy wszyst-
kich uczestników konferencji do wspólnego, 
pamiątkowego zdjęcia, które każdy otrzymał 
ostatniego dnia pobytu, Następnie udaliśmy 
się do Restauracji Regionalnej, w której za-
planowaliśmy kolację biesiadną oraz „śpasy 
góralskie”. 

Dobrą zabawę zapewnili zbójnicy i góralki 
spod samiućkich Tater. Zespół witał przyby-
łych gości iście po zbójecku, przy rytmach 
góralskiej muzyki, która wraz z góralami 
bawiła gości przez cały wieczór. Przybliżając 
swoją tradycyjną kulturę wprowadzili nas w 
tatrzański klimat.  I jak to na górali 
przystało opowiedzieli 

nam krapke o góralskich zwykach, zaprezen-
towali regionalne stroje i śpiewy. Odbył się 
pokaz tańców góralskich, poleczek, walczy-
ków i czardaszy i oczywiście tańca zbójnic-
kiego, z którym zmierzyli się również uczest-
nicy konferencji. Podczas biesiadowania dla 
naszych gości przygotowane zostały nie lada 
wyzwania, m.in.: rżnięcie drwa, test na roz-
poznanie oscypka. Niektórym osobom po 
pewnym czasie już nawet pieniądze śmier-
działy, innym należało poprawić węch spe-
cjalnym płynem. Za udział w zbójeckich pró-
bach przewidziane były nagrody w postaci 
regionalnych pamiątek. A kto był zdziwiony, 
że wygrał konkurencję pozbywał się nagrody 
na korzyść rywala. Postarali się również nasi 
uczestnicy konferencji o zagadki dla pozo-
stałych np. jaka jest różnica między whisky 
a whiskey. Biesiadowanie trwało do rana,  
a przecież na drugi dzień czekały nas kolejne 
wyzwania. 

Dzień drugi…
Podczas dwu i półgodzinnej przejażdżki 

dorożkami zwiedziliśmy najpiękniejsze za-
kątki Zakopanego. Było coś dla ducha i ciała, 
bowiem każdy otrzymał piersiówkę z „wkła-
dem”. Wycieczkę rozpoczęliśmy pod Nosa-
lem, skąd dorożkami udaliśmy się w stronę 
Kuźnic. Tam zobaczyliśmy świeżo zrewitali-
zowany Zespół Dworsko-Parkowy, oraz dwie 
wystawy: jedną przyrodniczą ukazującą 

wszystkie zwierzęta Tatrzańskiego Parku 
Narodowego, drugą o rodzinie Zamoyskich 
i ich wkładzie w rozwój miasta. Kolejnym 
punktem była Skocznia Wielka Krokiew, po-
wstała również dzięki rodzinie Zamoyskich. 
Następnie podjechaliśmy do Willi pod Jedla-
mi – ponad stuletniego domu w stylu zako-
piańskim, zaprojektowanego przez samego 
Witkiewicza, a nawiązującego do czasów 
świetności Zakopanego pod władaniem... 
rodziny Zamoyskich. Po powrocie do hotelu 
i obiedzie był czas na chwilę relaksu i rege-
nerację sił. Najbardziej zmęczeni skorzystali 
z Centrum Wellnes, mniej zmęczeni podzi-
wiali Zakopane spacerując po Krupówkach, 
oczekując w kolejce na Kasprowy Wierch czy 
zdobywając Giewont. Wieczorem wszyscy 
spotkaliśmy się na uroczystej kolacji, która 
była zwieńczeniem jakże udanego wyjazdu. 

Do następnego razu…
Kolejny dzień to szybkie zakupy pamią-

tek i powrót do domu. Wszystkim uczestni-
kom bardzo dziękujemy za wspólną zabawę 
i wspaniałą atmosferę. Już teraz zapraszamy 
do kolejnego programu „Super Ski”. 

Katarzyna Dobosz

PODSUMOWUJEMY „ZAGINIONE ELDORADO”

NA GóRALSKą NUTĘ
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Ponad 60 wystawców i z górą 800 
gości. Kolejna biesiada Handlowa 
oddziału Specjału w Czeladzi 
odbyła się na terenie legendarnego 
Parku Śląskiego w samym centrum 
Chorzowa.

Park Śląski to unikatowa „oaza zieleni” 
zlokalizowana w Chorzowie, w centrum  
kilkumilionowej aglomeracji górnośląskiej,  
w najbardziej uprzemysłowionym regionie 
kraju. Od ponad 60 lat służy spacerowiczom, 
turystom oraz uczestnikom imprez maso-
wych. To właśnie tam odbyła się Biesiada 
Handlowa zorganizowana przez Specjał Od-
dział w Czeladzi. 7 maja 2012r. Po raz kolejny 
mieliśmy okazję oraz przyjemność spotkać się 
w gronie naszych klientów oraz wystawców.

Biesiada tradycyjnie składała się z dwóch 
części: handlowej oraz integracyjnej. Część 
handlowa rozpoczęła się o godzinie 12.00  
i trwała do 18.00. Swoje produkty oferowało 
62 wystawców, zaś odwiedziło nas ponad 800 
gości. Impreza była również doskonałą oka-

GóRNOŚLąSKA bIESIADA HANDLOWA

SUPER SKI 
RUSZYŁA KOLEJNA EDYCJA 
PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO 

Wystartował nowy program lojalnościowy Grupy Kapitałowej Specjał. Po 
atrakcjach Zakopanego i Krety czas na konferencję w zimowym klimacie.

Od 1 września wszedł w życie nowy program lojalnościowy Super Ski, 
którego nagrodą główną jest udział w konferencji w Alpach. Program trwa 
do 31 stycznia 2013. Finał odbędzie się w marcu w jednym z włoskich ku-
rortów. 

Programy lojalnościowe od lat cieszą się Państwa uznaniem, dlatego  
z radością wprowadzamy kolejną edycję. Warunkiem wyjazdu jest wyge-
nerowanie  ustalonych wzrostów obrotów. Wszystkie szczegóły związane 
z programem przekażą przedstawiciele handlowi GK Specjał. W kolejnym 
kwartalniku opublikujemy program wyjazdu. 

Maciej Czerwiński

zją do wręczenia dyplomów i nagród. 
Po zakończeniu części handlowej przy-

szedł czas na biesiadowanie przy muzyce  
i piwie, a świetny nastrój uczestników oraz 
ciepły pogodny wieczór sprzyjały imprezo-
waniu do późnych godzin nocnych.

Firma Specjał serdecznie dziękuje Pro-
ducentom oraz Klientom za uczestnictwo  
w biesiadzie i zaprasza do udziału w kolej-
nych tego typu przedsięwzięciach…

Artur Mostowy
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ŻYCIE HANDLOWE 
MAJ 2012
Na str. 16 w artykule zatytułowanym „Gru-

pa Specjał szykuje się do skoku” zamieszczo-
na została rozmowa z Robertem Krzakiem, 
dyrektorem ds. rozwoju oraz członkiem za-
rządu Grupy Kapitałowej Specjał na temat 
funkcji, którą zaczął pełnic oraz planów GK 
Specjał. Pan Robert Krzak został bowiem dy-
rektorem ds. rozwoju – czyli objął całkowicie 
nowe stanowisko  w strukturze Specjału. Za-
dania jakie wykonuje są inne niż zarządza-
nie operacyjne firmą. To ostatnie pozostaje  
w gestii prezesa, natomiast Pan Robert ma 
pomóc w skokowym rozwoju biznesu. Jak 
sam podkreśla – „Jesteśmy zainteresowani 
szybkim rozwojem na ogólnopolską skalę. 
Realia polskiego rynku są takie, że wymu-
szają na nas konieczność szybkiego wzrostu. 
Specjał natomiast da silny impuls konsolida-
cyjny nie tylko w hurcie, ale i w detalu”.  

PORADNIK HANDLOWCA 
CZERWIEC 2012
Na str. 49 w dziale Aktualności zamiesz-

czona została informacja dotycząca Biesiady 
handlowej, która odbyła się 25 maja na terenie 
Dworu Ostoya w Jasionce. Tradycyjnie skła-
dała się ona z dwóch części: handlowej i bie-
siadnej. Piknik poprzedzony został licznymi 
konferencjami zorganizowanymi przez PSH 
Nasz Sklep. Podczas Biesiady swoją ofertę za-
prezentowało ponad 130 wystawców. 

Na str. 52-59 zamieszczona została obszer-
na fotorelacja z XIV Wiosennego Spotkania 
Producentów i Handlowców. Tegoroczna 
Gala, w trakcie której wręczane są cenione w 
środowisku statuetki Hermesów, tematycz-
nie związana była z Mistrzostwami Europy w 
piłce nożnej. W spotkaniu tym udział wziął 
również Krzysztof Tokarz- Prezes Zarządu 
PPHU Specjał Sp. z o.o. oraz Robert Krzak- 
Dyrektor Rozwoju, członek zarządu PPHU 
Specjał Sp. z o.o.

 
ŻYCIE HANDLOWE 
CZERWIEC 2012
W dziale Aktualności w artykule zatytu-

łowanym „Specjałowe biesiadowanie w Ja-
sionce” relacja z biesiady handlowej, która 
miała miejsce 25 maja br. na terenie Dworu 
Ostoya. Piknik poprzedziło walne zgroma-
dzenie akcjonariuszy PSH Nasz Sklep oraz 
merytoryczna prezentacja pt. „W jakim 
kierunku zmierza handel FMCG w Polsce? 

Rola Grupy Kapitałowej Specjał w proce-
sie kreowania rynku”. Jej prelegentami byli 
Krzysztof Tokarz, prezes GK Specjał, oraz 
Robert Krzak, dyrektor rozwoju oraz członek 
zarządu GK Specjał. Podczas biesiady swoją 
ofertę zaprezentowało ponad 130 producen-
tów. Z ich ofert skorzystało ponad 3 tysiące 
klientów. Najlepsze obroty podczas biesiady 
zanotowały: Grupa Maspex, Kraft Foods, 
Nestle, Stock oraz ZT Kruszwica. Impreza 
była również okazją do wręczeni dyplomów 
i nagród dla franczyzobiorców w ramach 
promocji „Wielkie punktowanie”. Zwiedzają-
cy mogli spróbować swoich sił w ujeżdżaniu 
byka i powalczyć o Puchar Prezesa. Zakoń-
czeniem części handlowej była zabawa, która 
trwała do białego rana przy grillach, piwie 
oraz muzyce zespołu biesiadnego. Wieczor-
ną atrakcją okazał się pokaz sztucznych ogni. 

POLSKA ORGANIZACJA PRACODAW-
CÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRWANYCH

W broszurze informacyjnej o Polskiej 
Organizacji Pracodawców Osób Niepełno-
sprawnych, w której czytamy m.in. o dzia-
łalności organizacji, zamieszczone zostały 
również wypowiedzi jej członków, wśród 
nich Krzysztofa Tokarza, Prezesa Grupy Ka-
pitałowej Specjał. Firma Specjał jest człon-
kiem POPON od 16 lat, a więc od początku 
jej istnienia. Wspólnie podejmowane są za-
biegi o przejrzyste i jasne prawo, sprzyjające 
rozwojowi firm i tworzeniu nowych miejsc 
pracy. Dzięki wspólnym staraniom udało się 
wywalczyć wiele korzystnych zmian dla pra-
codawców osób niepełnosprawnych.

RYNEK SPOŻYWCZY 
NR 3 (27) 2012
W artykule zatytułowanym „Handel pod 

presja demografii i nowych technologii” 
zamieszczona została relacja z IV Europej-
skiego Kongresu Gospodarczego. Zmiany 
demograficzne, jakie czekają nas w najbliż-
szych latach, i rozwój handlu internetowego 
to jedno z największych wyzwań, jakie sto-
ją przed właścicielami sieci handlowych w 
Polsce – ocenili uczestnicy panelu „Handel 
i dystrybucja w Polsce na nowym poziomie 
konkurowania”. W trakcie panelu dyskusyj-
nego Robert Krzak, członek zarządu grupy 
kapitałowej Specjał, podał wyniki badania 
firmy CB Richard Ellis, która co roku wydaje 
raport pod nazwą „Jak międzynarodowy jest 
biznes retailowy?” Z krajów naszego obsza-
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ru Czechy były na 18. miejscu, a Polska nie 
mieści się nawet w pierwszej dwudziestce. 
W Polsce cztery największe sieci handlowe 
to firmy zagraniczne, podczas gdy na innych 
rynkach często są to firmy rodzime. 

WIADOMOŚCI HANDLOWE
WRZESIEŃ 2012
Na str. 8 w artykule zatytułowanym 

„Otwieramy oddział w Łodzi, dostawy ruszą 
we wrześniu” rozmowa z Krzysztofem Toka-
rzem, prezesem Grupy Kapitałowej Specjał 
na temat kolejnego kroku w obranej strate-
gii firmy, a więc decyzja o otwarciu oddziału  
w Łodzi. Jak podkreśla Prezes Krzysztof To-
karz – Od dawna byliśmy zainteresowani 
prowadzeniem dystrybucji w tej części Pol-
ski.[...] Firma to ludzie, a nam udało się zbu-
dować zespół doświadczonych fachowców, 
znający regionalny rynek i zorientowany na 
możliwie najlepszą współpracę z kontrahen-
tami.

 
WIADOMOŚCI HANDLOWE 
LIPIEC/SIERPIEŃ 2012
Na str. 5 w artykule zatytułowanym „GK 

Specjał ma kontrakt ze spółką Emperii” news 
dotyczący podpisania przez Specjał umo-
wy ze spółką informatyczną Infinite, która 
dostarczy Specjałowi rozwiązania z zakresu 
e-handlu i elektronicznej wymiany danych 
(EDI). 

Na str. 30 zmieszczona została relacja  
z Pereł Rynku FMCG 2012. Partnerem tego 
wydarzenia była Polska Sieć Handlowa Nasz 
Sklep. Natomiast na str. 56 zamieszczony zo-
stał krótki opis każdego z partnerów. Nasz 
Sklep jest spółką wyłącznie z polskim kapita-
łem. W jej ofercie franczyzowej znajdują się 
trzy formaty: Nasz Sklep, Delikatesy Sezam 
oraz Delikatesy Premium. 

PORADNIK HANDLOWCA
WRZESIEŃ 2012
Na str. 66 w dziale Aktualności zamiesz-

czona została reklama XV Międzynarodo-
wych Targów Biznes Żywność Medycyna 
Rzeszów 2012, które odbędą się 7-8 listopada 
2012 r. w Hali na Podpromiu.

WIADOMOŚCI HANDLOWE
CZERWIEC 2012
W artykule na str. 23 „GK Specjał coraz 

bliżej dużej fuzji” przeczytamy o podsu-
mowaniu biesiady handlowej, która miała 

miejsce 25 maja. Prezes Specjału, Krzysztof 
Tokarz podkreśla, że grupa, którą kieruje, 
ma wszelkie podstawy do tego, aby stać się 
największą, obok Eurocashu, firmą handlową  
w Polsce. Z kolei na ostatniej stronie zamiesz-
czone zostały wizytówki partnerów konkursu 
Perły Rynku FMCG 2012, w którym detaliści 
wyłaniają najlepsze nowości FMCG.

HANDLOWIEC 
LIPIEC/SIERPIEŃ 2012
W dziale Handel news zamieszczona zo-

stała informacja na temat 2000. Sklepu PSH 
„Nasz Sklep”. Placówka została otwarta 30 
czerwca 2012 r. w Dąbrówkach koło Łań-
cuta. W uroczystości otwarcia udział wzięli 
m.in.: Krzysztof Tokarz, Prezes GK Specjał; 
Jan Sałata, Wiceprezes „Nasz Sklep” S.A. 
oraz Edward Dobrzański, wójt gminy Czar-
na. Natomiast uroczystego przecięcia wstęgi 
dokonały właścicielki jubileuszowego sklepu 
– Alicja Cyrit i Edyta Broczek. 

HANDEL 
LIPIEC/SIERPIEŃ 2012
Na str. 34 w dziale ”Twój handel: w sieci” 

w artykule zatytułowanym „Premium dla 
wybranych” przedstawiony została postać 
Ryszarda Puchały, właściciela Delikatesów 
Premium Nasz Sklep w Gaci. Sklep jest nie 
tylko największą placówką w okolicy, ma 
300 mkw, ale również najprawdopodobniej  
z największą ofertą – 26 tys. pozycji. Na py-
tanie dlaczego asortyment jest tak szeroki, 
właściciel odpowiada z uśmiechem, że klu-
czem do sukcesu jest spełnienie oczekiwań 
klientów. 

Z kolei na str. 73 zamieszczona została 
obszerna relacja z Biesiady handlowej, która 
miała miejsce końcem maja na terenie Dwo-
ru Ostoya w Jasionce. Handlowanie poprze-
dziła prelekcja na temat obecnej sytuacji na 
rynku hurtowym i detalicznym, wizję naj-
bliższych zmian tych rynków i funkcję, jaką 
ich zdaniem Specjał ma spełnić. Celem jest 
osiągnięcie w ciągu najbliższych trzech lat 3 
mld zł obrotów z działalności hurtowej i 6,5 
mld zł przez sklepy franczyzowe. Dzięki temu 
byłaby szansa na dogonienie Eurocashu.

 
Katarzyna Dobosz



W pierwszej połowie września 2012r. 
grupa 36 klientów leszczyńskiego 
oddziału GK Specjał brała udział 
w wyjeździe na konferencję 
zorganizowaną we Włoszech. 
Uczestnicy byli zwycięzcami dwóch 
programów lojalnościowych  
skierowanych do placówek handlu 
detalicznego.

Wyjazd z Leszna nastąpił w dniu 12.09  
w godzinach popołudniowych. W Brnie 
do naszej grupy dołączył Prezes Zarządu  
Krzysztof Tokarz z asystentką BOZ  Agniesz-
ką Sienkiewicz. Na miejsce dotarliśmy w go-
dzinach przedpołudnio-
wych następnego dnia. 
Zakwaterowaliśmy się w 
hotelu w miejscowości 
Lido, położonym tuż przy 
plaży. Niestety Adriatyk 
przywitał nas wysoką falą 
i przelotnym deszczem. 
Temperatura powietrza z 
30 spadła do 18 st. C.  Nie 
zmąciło to jednak nastro-
jów uczestników konfe-
rencji, którzy integrację 
postanowili przenieść do 
sal restauracyjnych ho-
telu oraz przystąpili do 
odwiedzin licznych skle-
pów, mieszczących się 
przy głównej promena-
dzie miasta.  

Urokliwa Wenecja
Po śniadaniu udaliśmy się autokarem do 

leżącej ok.20 km od Lido Wenecji. Miasto 
przywitało nas mieniącymi się w słońcu mar-
murami monumentalnych budowli. Prze-
wodniczka opowiadała nam o wspaniałych 
budynkach będących dowodem wielkości 
i rozmachu  kultury Wenecjan, która swoją 
świetność przeżywała już od XII wieku. We-
necja zbudowana jest na kilku wyspach, po-
przecinana setkami kanałów stanowiących 
drogi komunikacyjne. Miasto tętni wieloję-
zycznym gwarem turystów odwiedzających 
codziennie ten zakątek świata. 

W czasie wędrówek po krętych i wąskich 
uliczkach przechodząc przez dziesiątki mo-
stów i mosteczków dotarliśmy do słynnego 
Rialto  i głównego kanału Wenecji  Canal  
Grande. To swoista arteria śródmiejska wy-

pełniona  niezliczoną ilością gondol, statecz-
ków i tramwajów wodnych. Po zwiedzeniu 
Bazyliki Św. Marka, Pałacu Dożów, weszli-
śmy na Dzwonnicę Św. Marka, skąd mogli-
śmy podziwiać panoramę Laguny Weneckiej. 
Zobaczyliśmy liczne wysepki okalające mia-
sto zabudowanymi warownymi budynkami 
przygotowanymi na stawienie oporu niespo-
dziewanym najeźdźcom. Nakarmieni uro-
kiem Wenecji udaliśmy się w rejs po Lagunie, 
aby tym razem podziwiać miasto i okalające 
go wyspy od strony morza.

Konferencja
W godzinach wieczornych rozpoczęła się 

konferencja podsumowująca  efekt progra-
mów lojalnościowych  organizowanych przez 
o/Leszno.  Zaprosiłem gości na retrospek-
tywną wędrówkę w głąb historii, do począt-
ków powstania firmy Hurtimex, która po 22 
latach działalności, ewoluując i stale się roz-
wijając, we wrześniu 2011 r. weszła w struk-
tury GK Specjał. Przedstawiłem też zespół 
pracowników o/Leszno, którzy swoją pracą 
przyczyniają się do stałego rozwoju i zacie-
śniania współpracy z detalem. Następnie 
prezes Krzysztof Tokarz wręczył wyróżnie-
nia dla laureatów naszej akcji marketingowej 
Wenecja 2012. Zebranym na sali gościom zo-
stał też przedstawiony nowy katalog central-
ny SuperSki  oraz katalog oddziałowy Zamki 
Nadrenii 2013.

Prezes Tokarz zaprezentował również Gru-

pę Kapitałową Specjał, jej strukturę, osią-
gnięcia i cele na przyszłość. Przy wspólnym 
stole prowadzone były indywidualne rozmo-
wy tyczące sytuacji w handlu, przeplatane 
wspomnieniami z poprzednich wyjazdów.

Padwa, Werona, Sirmione
Po śniadaniu i wykwaterowaniu z hotelu 

udaliśmy się do Padwy. Naszym celem była 
Bazylika św. Antoniego, patrona ubogich  
i uciśnionych. Mieliśmy okazję podziwiać 
architekturę nawiązującą swoim stylem do 
Bazyliki św. Marka w Wenecji. Dalej uda-
liśmy się do Werony, znanej z nieśmiertel-
nego, tragicznego romansu, pióra Wiliama 

Szekspira „Romeo i Julia”. 
Godną największej uwagi 
w Weronie jest Arena, star-
sza od Colosseum  w Rzy-
mie, częściowo zniszczona  
w wyniku trzęsienia ziemi 
w 1183 r.  budowla,  w któ-
rej toczyły się walki gladia-
torów.

Z Werony udaliśmy się do 
Sirmione, leżącego nad gór-
skim jeziorem Garda. Prze-
chadzaliśmy się urokliwymi 
uliczkami średniowiecz-
nego miasteczka, oglądali-
śmy m.in. rezydencję Marii 
Callas oraz wspaniały za-
mek Scaligerich.  Po kolacji  
w restauracji na wzgórzu  
dominującym nad jeziorem 
Garda, udaliśmy się w drogę 
powrotną do Polski.

Powrót
Po przekroczeniu granicy austriacko-

-czeskiej zatrzymaliśmy się na planowane 
śniadanie w miejscowości Mikulov na Mora-
wach. W Brnie na lotnisku pożegnaliśmy się 
z Prezesem Tokarzem. Te parę wspólnych dni 
sprawiło, mam nadzieję, wielką przyjemność 
i wzajemną satysfakcję wszystkim uczestni-
kom konferencji Wenecja 2012 zorganizowa-
nej przez Specjał Oddział Leszno.

 
Mirosław Zawirski
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CIEKAWIE I POUCZAJąCO
FINAŁ AKCJI O/LESZNO WENECJA 2012



NASZ SKLEP ROŚNIE W SIŁĘ    
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Tegoroczny maj upłynął pod znakiem 
wyjazdów konferencyjnych związanych 
z zakończeniem drugiej edycji programu 
Spełnienie Marzeń. Liczne grono ponad 110 
klientów osiągnęło targety zakupowe, które 
pozwoliły na udział w konferencjach organi-
zowanych w Wilnie oraz Budapeszcie.

Wielki apetyt franczyzobiorców na kolej-
ne konferencje motywuje  nas, aby zorgani-
zować trzeci z kolei wyścig po atrakcyjne, 
niezapomniane nagrody w postaci wyjazdów 
konferencyjnych. Początek czerwca to nowy 
katalog i nowe cele do realizacji.  Każdy nasz 
klient otrzymał już swój target i rozpoczęła 
się półroczna rywalizacja, którą zakończy 
wyjazd na Kresy Wschodnie oraz relaksujący 
weekend w SPA.

Sebastian Skrzypek

SPEŁNIENIE MARZEŃ III 
JUŻ TRWA

Trzy otwarcia nowych placówek 
handlowych w połowie września 
miały szczególny charakter. Dzięki 
nim pokonaliśmy kolejną magiczną 
barierę: mamy już ponad 2100 
sklepów. 

W sobotę 15 września rozpoczęły działal-
ność trzy sklepy zrzeszone w PSH Nasz Sklep 
S.A. Delikatesy Premium w miejscowościach 
Świerzowa i Brzeźnica oraz Nasz Sklep w 
Rzeszowie.  O godz. 8.00 pierwszych klien-
tów przywitał smakowity tort. Degustacje 
kawy, słodyczy, przysmaki z grilla umilały 
czas poświęcony na zakupy. Klienci dopisali, 
chwalone były promocje oraz wystrój skle-
pów. Schab, filet z kurczaka, olej Kujawski, 
kawa Prima, mąka Lubella czy filet z minta-
ja znikały szybko z półek i chłodni. Co 1,5 
godz. czterech klientów z „największym” 
paragonem otrzymywało atrakcyjne nagro-
dy. Kiedy dorośli robili zakupy dzieci brały 
udział w konkursach na parkingach przed 
sklepami. Strzelanie rzutów „karnych”, kon-
kursy tańca i śpiewania, skoki przez prze-

szkody czy malowanie sklepu cieszyły się 
ogromnym zainteresowaniem najmłodszych 
klientów. Wszyscy uczestnicy otrzymywali 
nagrody – nie było przegranych. Dzień mi-
nął szybko. Właścicielom sklepów życzymy, 
aby codzienne obroty generowane przez ich 
placówki były przynajmniej tak duże jak te 
podczas otwarcia.

   Tomasz Gąsior

 

MAMY JUŻ PONAD 2100 SKLEPóW
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JAK ZWIĘKSZYĆ SPRZEDAŻ I MARŻĘ

NOWY KATALOG JUŻ KUSI I PRZYCIąGA KLIENTóW

Właściwe zarządzanie poszczególnymi 
kategoriami produktów w sklepie 
detalicznym ma ogromny wpływ na 
poziom sprzedaży. Nowe planogramy 
wdrażane w sklepach sieci Nasz Sklep 
przynoszą doskonałe efekty.

Wielu detalistów zadaje sobie pytanie, jak 
w prosty sposób znacząco podnieść sprzedaż 
poszczególnych produktów. Istotnym ele-
mentem sprzedaży każdej grupy asortymen-
towej jest ich odpowiednie wyeksponowanie 
w sklepie. Klient musi mieć zapewniony  
komfort wyboru zarówno pod kątem jako-
ści, marek, cen oraz dostępności. Działając 
w oparciu o analizy własne i badania ryn-
ku konsumenckiego  wdrożyliśmy program  
nowych planogramów w Naszych Sklepach. 
Sieci działając cyklicznie przy tego typu 

projektach odnotowały wzrost sprzedaży  
o 90% w stosunku do roku poprzedniego 
oraz  wzrost wartości marży o 20%. 

Aby skutecznie zarządzać tego typu projek-
tem  niezbędna jest współpraca już na  etapie 
wstępnych ustaleń. Grupa fachowców pod 
okiem dyrektora Piotra Kapusty rozpoczęła 
projekt zmiany ułożenia towarów na półkach 
w poszczególnych sklepach.  Obecnie w no-
wej odsłonie prezentujemy sklep nr 38 przy 
ulicy Żwirki i Wigury. W trakcie zmiany wi-
zualizacji jest sklep nr 45 na ulicy Brydaka. 
Rozwiązania, które zastosowaliśmy pomaga-
ją w znacznym stopniu zarządzać poszcze-
gólnymi kategoriami, poprawiają rotację 
towarów oraz rentowność sklepu. Ułatwiają 
pracę personelu, poprawiają estetykę sklepu. 
Eliminują także produkty nierotujące. 

Magdalena Lewicka

Początek maja był dla sklepów franczy-
zowych GK Specjał bardzo gorącym okre-
sem. Dobiegał końca bowiem obowiązujący 
równo rok katalog programu lojalnościo-
wego Punktuj z nami. Najbardziej aktywni 
konsumenci odbierali w tym czasie niemałą 
liczbę nagród, które postrzegali jako szcze-
gólne  wyróżnienie i zachętę do kolejnych 
zakupów w sklepach sieci. Pozostali klienci 
sklepów kontynuują gromadzenie punktów  
i nadal mają okazję wybrać jedną z blisko 100 
gwarantowanych nagród zaprezentowanych 
w nowym katalogu. Jedynym warunkiem 
zdobycia nagrody są regularne zakupy do-
konywane w sklepach sieciowych.  Nowy 
katalog będzie obowiązywał do końca kwiet-
nia 2013, kiedy to klienci będą mogli wybrać  
z niego coś dla siebie.  Jednocześnie wprowa-
dziliśmy karty stałego klienta. Jest to nowo-
czesna i bardzo praktyczna forma gromadze-
nia punktów przez wszystkich tych, którzy 
coraz chętniej przystępują do udziału w pro-
mocjach organizowanych przez PSH Nasz 
Sklep S.A.

Sebastian Skrzypek
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Organizacja Patrolu
Jasło liczy 38 tys. mieszkańców i tu właśnie 

w sierpniu powstała trzecia już z kolei Gru-
pa Interwencyjna Army Krosno. Dotychczas 
firma działała na terenie Jasła poprzez ochro-
nę znanych obiektów takich jak ZUS czy 
Centrum Budownictwa „Budomat”. 
Dynamiczny rozwój firmy na terenie 
Jasła w tym pozyskanie dużej ilości 
obiektów objętych monitoringiem 
elektronicznym był głównym bodź-
cem do podjęcia decyzji o utworzeniu 
uzbrojonego Patrolu Interwencyjne-
go. Rozpoczęcie działalności Grup 
Interwencyjnych wymagało dogrania 
wielu aspektów tak prawnych, jak 
również logistycznych. Zatwierdzenie 
przez Wydział Postępowań Admini-
stracyjnych w Rzeszowie pomiesz-
czenia do przechowywania broni było 
tylko jednym z „punktów” tworzenia Grupy 
Interwencyjnej. Dobór pracowników odby-
wał się według ustalonych wcześniej kryte-
riów. Do Grup Interwencyjnych zatrudniane 
są osoby wyróżniające się szybkością, spraw-
nością fizyczną, zdecydowaniem w działaniu 
oraz odpornością na stres. Pracując w sytu-

PATROL INTERWENCYJNY ARMY KROSNO W JAŚLE

acjach zagrożenia muszą one wykazywać się 
umiejętnością podejmowania natychmiasto-
wych i trafnych decyzji. Praca załóg Interwen-
cyjnych jest całodobowo koordynowana przez 
Dyżurnego Stacji Monitorowania. 

Szybko i skutecznie
Zadaniem Patrolu jest dotarcie w jak naj-

krótszym czasie do obiektu oraz podjęcie dzia-
łań mających na celu zabezpieczenie mienia 
oraz ochronę zdrowia lub nawet życia znaj-
dujących się tam osób. Grupy Interwencyjne 
znajdują się w punktach dyżurowania lub na 

wyznaczonej trasie patrolowania, zgodnie 
z opracowanym planem na poszczególne 
dni, zawsze jednak w strefie potencjalnych 
działań. Sygnałem do rozpoczęcia inter-
wencji przez Grupy Interwencyjne jest 
polecenie wydane przez Dyżurnego Stacji 

Monitorowania. Obszar działania 
Grup Interwencyjnych podzielony 
jest na strefy przyporządkowane 
poszczególnym zespołom, aby za-
pewnić minimalny czas dotarcia 
na miejsce zdarzenia i podjęcia 
działania w czasie nie dłuższym niż 
5-15 min. Wykonując swoje zada-
nia, członkowie grupy pracują ze-
społowo. Użycie broni palnej przez 
członków Grupy Interwencyjnej 
oraz środków przymusu bezpo-
średniego następuje zgodnie z prze-
pisami prawa w tym zakresie. 

Po utworzeniu Uzbrojonego Patrolu na 
terenie Jasła kierownictwo Army Krosno nie 
„składa broni” W planach jest dalszy rozwój i 
tylko czekać aż znów usłyszymy o działalno-
ści firmy w innym, nowym regionie Polski.

Dominik Kusiak

Na początku sierpnia Agencja 
Ochrony GK „SPECJAŁ”  stała się 
jednym ze sponsorów klubu 
siatkarskiego kobiet KS Developres. 
Sekcja siatkarska tej nowo powstałej 
rzeszowskiej drużyny jest postrzegana 
jako „czarny koń” rozgrywek II-go 
ligowych.

Intensywne poszukiwania i rozsądne ru-
chy na rynku transferowym pozwoliły klu-
bowi na zbudowanie solidnego składu per-
sonalnego wspartego doświadczeniem wy-
kwalifikowanego zespołu trenerskiego. Zda-
niem  ekspertów drużyna KS Developres ma 
potencjał na podjęcie walki o wejście do I ligi 
siatkarskiej kobiet już w najbliższym sezonie. 

GK „SPECJAŁ” w ramach sponsoringu 
przekazuję drużynie siatkarek nasz nowy 
produkt handlowy jakim jest markowa woda 
mineralna „Lazur”. Mamy nadzieję, że na-
sza pomoc pozwoli na umiejscowieniu na 

sportowej mapie Polski kolejnej drużyny  
z Podkarpacia, która będzie promowała nasz 
region w kraju i Europie.

Współpraca między Agencją Ochrony 
„Specjał”, a firmą Developres jest przykła-
dem regionalnej solidarności i zaufania  
w biznesie.

Marcin Martowicz

AGENCJA OCHRONY - SPONSOREM KS DEvELOPRES

Arma krosno, firma należąca do  Grupy kapitałowej Specjał rozszerza swoją działalność na coraz to nowe regiony Polski. 
Po Lublinie i Poznaniu przyszedł czas na miasto „sąsiednie”, czyli Jasło. 

Skład KS Developres Rzeszów
 w sezonie 2012/13 

Izabela Cieśnik
Magdalena Olszówka 

Paulina Pyrć
barbara Adamska 

Katarzyna Warzocha
Karolina Grzelak 

Karina Róg 
Wanda Cholewa 

Karolina Filipowicz 
Paulina Peret 

Aleksandra Mich 
Gabriela Gasidło 

Anna Myjak 
Agata Wilk 

Trener: Tomasz Kamuda



człowiek kwartału
WIOLETTA MITAS
Wioleta Mitas ma 21 lat. Od niemal trzech  pracuje w Oddziale w Czeladzi.
Wiola dała się poznać jako doskonały pracownik potrafiący sobie poradzić w każdej sytuacji. 
To osoba komunikatywna, pracowita, wytrwale dążąca do wyznaczonego jej celu. Ma wyso-
kie kompetencje i zdolności interpersonalne – łatwo nawiązuje kontakty.
Powierzone jej zadania  wykonuje systematycznie i obowiązkowo, jest osobą samodzielną  
i zaangażowaną w pracę. Znakomicie sprawdza się w sytuacjach wymagających indywidual-
nego wysiłku, jak i pracy zespołowej.
Jako bezpośrednia przełożona cieszę się, że Wiola jest z nami w zespole.   

Agnieszka Grobelna
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Efekty drugiego roku działalności 
Fundacji Specjał  i coraz  szersze 
grono beneficjentów potwierdzają 
słuszność realizowanej misji. 
Pomoc najbardziej potrzebującym 
i satysfakcja podopiecznych to 
powody, dla których warto tę 
inicjatywę rozwijać.

Celem naszych działań jest pomoc dzie-
ciom niepełnosprawnym pracowników 
Grupy Kapitałowej Specjał. Finansujemy 
im leczenie, turnusy rehabilitacyjne oraz 
sprzęt medyczny. Ostatnio dofinansowali-
śmy zakup nietypowego podwójnego ro-
weru rehabilitacyjnego dla Emilii i gokarta 
dla niepełnosprawnego Marka umożliwiając 
im tym samym swobodne poruszanie się. 
Wspar;liśmy także pobyt Filipa na turnusie 
rehabilitacyjnym.

Z biegiem czasu rozwijamy skrzydła chcąc 
tym samym pomóc jak największej liczbie 
potrzebujących. W związku z tym poszuku-
jemy ofiarnych darczyńców, którym los osób 
niepełnosprawnych znajdujących się w trud-
nej sytuacji życiowej nie jest obojętny. Liczy-
my, że zechcą wesprzeć nasze działania. Jed-
noczesnie podkreślamy, iż wszystkie środki 
pozyskiwane przez nas są zgodnie z obowią-
zującymi przepisami i statutem sukcesywnie 
przekazywane na pomoc potrzebującym.     

TY TEŻ MOŻESZ  POMAGAĆ

A jest ich  naprawdę wielu.
Apelujemy tym samym do wszystkich, aby 

zachęcali osoby, które potrzebują pomocy fi-
nansowej na  leczenie, rehabilitację  i rozwój  
swoich niepełnosprawnych dzieci, do składa-
nia podań o udzielenie pomocy do Zarządu 
Fundacji. Zdajemy sobie sprawę jak wysokich  
nakładów  finansowych  wymaga leczenie  i 
rehabilitacja osób z różnymi dysfunkcjami, 
zwłaszcza, że los tych najmłodszych napraw-

dę nie jest nam obojętny. Wszystkie podania 
są wnikliwie analizowane przez wykwalifiko-
wany personel,  aby zapewnić możliwe  jak 
najbardziej celowe i racjonalne wydatkowa-
nie posiadanych przez Fundację środków.

Anna Nawrot-Szylar
Aneta Mucha
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W odpowiedzi na  oczekiwania klientów 1 
sierpnia 2012 r. rozpoczął działalność nowy 
sklep medyczny Cezal. Sklep usytuowany 
jest w Rudzie Śląskiej - Goduli w dogodnym 
miejscu naprzeciwko Szpitala Miejskiego, co 
w znacznym stopniu ułatwi pacjentom reali-
zację ich potrzeb.  

Sklep spełnia wszelkie wymogi obsługi 
klientów niepełnosprawnych. Realizujemy 
wnioski NFZ na środki pomocnicze i pro-
dukty ortopedyczne nie tylko z województwa 
śląskiego,  ale z całego kraju. W naszej ofercie 
znajdą Państwo także zróżnicowany asorty-
ment podstawowych produktów medycznych 
m.in. opatrunków, płynów dezynfekcyjnych, 
odzieży i obuwia, bucików dla dzieci, pro-
duktów do rehabilitacji i fitness inhalatorów, 

NOWY SKLEP MEDYCZNY CEZALU 
W RUDZIE ŚLąSKIEJ JUŻ OTWARTY

CEZAL ZAPRASZA
TARGI „bIZNES-ŻYWNOŚĆ-MEDYCYNA” CORAZ bLIŻEJ

ciśnieniomierzy poduszek grzewczych itp., 
będący w stanie zadowolić każdego klienta, 
zarówno pod względem jakości jak i ceny. 
Oferta aktualizowana jest na bieżąco, zgod-
nie z wymogami rynku oraz potrzebami 
konsumentów. Ponadto, podobnie jak pozo-
stałe sklepy sieci Cezal, placówka w Rudzie 
Śląskiej objęta jest okresowymi akcjami mar-
ketingowymi mającymi na celu zaoferowanie 
najlepszych produktów po jeszcze lepszych 
cenach. Mamy nadzieję, iż nowy sklep spełni 
Państwa oczekiwania. 

Małgorzata Bizoń

W imieniu firmy Cezal Rzeszów  
i Katowice  zapraszamy  na Xv 
Targi Medyczne, które są  częścią  
organizowanych od kilkunastu lat  
Targów „biznes -Żywność-Medycyna”. 
Zgodnie z oczekiwaniami rynku 
i sugestiami naszych wystawców 
rozszerzyliśmy zakres wystawowy  tego 
przedsięwzięcia. 

Oferta skierowana jest do producentów, dys-
trybutorów i odbiorców sprzętu medycznego  
i rehabilitacyjnego, jak i przedstawicieli branży 
wyposażenia w sprzęt medyczny. Targi odbędą 
się w dniach 07-08 listopada 2012 roku w Rze-
szowie na terenie Hali Sportowo-Widowisko-
wej przy ulicy Podpromie 10.

Będzie nam niezmiernie miło, jeżeli za-
szczycą nas Państwo  obecnością na stoisku 
naszym i naszych wystawców, gdzie będą 
prezentowane oferty z zakresu rehabilitacji i 
medycyny. Na szczególną uwagę zasługiwać 
będą ciśnieniomierze, inhalatory, meble me-
dyczne oraz wiele innych ciekawych i innowa-
cyjnych towarów. Oferta wystawców targów  
wychodzi naprzeciw oczekiwaniom podmio-

tów publicznych i prywatnych, placówek 
służby zdrowia i indywidualnych klientów.  
Wystawa będzie zarówno  okazją do nawią-
zania kontaktów handlowych, jak i  wymiany 
poglądów. Jednocześnie serdecznie zaprasza-

my  na konferencje tematyczne, które  towa-
rzyszą Targom i cieszą się dużym zaintereso-
waniem profesjonalnej publiczności. Tema-
tami konferencji będą  takie zagadnienia jak 
leczenie ran, opatrunki, żywienie pacjentów 
przewlekle chorych, metody badań ciśnienia, 
terapia bólu. 

 Zapraszamy również do Katalogu targo-
wego z którego  korzystają uczestnicy impre-

zy nie tylko w jej trakcie, ale także wielokrotnie 
po targach, gdyż stanowi on doskonałe źródło 
informacji o branży medycznej. Zamieszczamy  
w nim namiary na firmę, czyli: adres, telefony, 
faks, strona internetowa.

Także w naszym serwisie internetowym za-
mieszczamy informację o targach i uczestni-
kach. Chcemy  wspomnieć o wykorzystaniu 
interaktywności. Zorganizowaliśmy na naszej 
stronie konkurs, którego zwycięzca będzie 
mógł odebrać nagrodę na targach. Jest odpo-
wiednio atrakcyjna, aby laureat  po nią przy-
szedł. 

 Tradycyjnie najlepsze produkty i stoiska  
zostaną nagrodzone.

Dla zwiedzających przygotowaliśmy bez-
płatne badania wykonywane przez Centra Me-
dyczne Medicor, Medyk, Promedica. 

 Nasze Targi Medyczne  promowane są 
szeroko we wszystkich znaczących mediach 
branżowych, a także poprzez indywidualne 
zaproszenia kierowane do osób decydujących 
o zakupach w państwowych i prywatnych jed-
nostkach służby zdrowia. 

Jolanta Darłak 

Zapraszamy do salonu 
Sklep Medyczny nr 11
Ruda Śląska, ul.K.Goduli 34



NIE WIERZYSZ??
SPRAWDŹ, BĘDZIESZ MILE ZASKOCZONY!


