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SPECJAŁ TO SILNY,
W PEŁNI POLSKI KAPITAŁ

Rozmowa z Krzysztofem toKarzem, pRezesem GK specjał

Sytuacja gospodarcza kraju pogarsza się 
i maleją możliwości nabywcze klientów.  
Jak to wpływa na funkcjonowanie Grupy 
Kapitałowej Specjał?

Radzimy sobie w tych warunkach całkiem 
nieźle. Dzięki realizowanym od pewnego 
czasu inwestycjom obroty wciąż rosną. Nie-
odzowne jest jednak podejmowanie działań, 
dzięki którym będziemy mogli utrzymać ryn-
kową konkurencyjność. A to oznacza z jednej 
strony konieczność obniżania marż, z drugiej 
zaś minimalizację kosztów. Obie formy dzia-
łań realizujemy już od kilku miesięcy. Marże 
co prawda maleją, jednak zachowujemy pełną 
płynność finansową i utrzymujemy możliwo-
ści rozwojowe. Ograniczanie kosztów obej-
muje natomiast  przede wszystkim sferę logi-
styki, gdzie znaleźliśmy sporo  możliwości ich 
zmniejszenia. W efekcie kryzys gospodarczy 
w naszym przypadku przyczynia się raczej do 
optymalizacji funkcjonowania, a nie jest dla 
firmy zagrożeniem. 

Na rynku mamy do czynienia z bardzo 
silną presją konkurencyjną. Jak na tym tle 
wypada Grupa Kapitałowa Specjał?

Nasza wysoka konkurencyjność nie ulega 
kwestii. Mamy silną i stabilną pozycję finan-
sową na rynku, pełne, nieograniczone  wspar-
cie instytucji bankowych, a więc i możliwości 
oferowania produktów i usług na konkuren-
cyjnych warunkach. Uważam, że osiągniecie 
takiej pozycji możliwe było przede wszystkim 
dlatego, iż Specjał to silny i w pełni polski, 
nie rozwodniony kapitał. Jesteśmy jedyną na 
rynku firmą, która może się pochwalić, że 
jest w 100 procentach oparta na jednolitym, 
polskim kapitale. A to nas zobowiązuje do 
wspierania innych polskich przedsiębiorstw,  
w tym także, a może przede wszystkim, ma-
łych firm detalicznych.  Proszę zwrócić uwagę, 
że chociaż działamy także na rynkach wielkich 
aglomeracji, w dużej mierze współpracujemy 
z Polską lokalną. Z rodzimymi firmami dzia-
łającymi na poziomie gmin, powiatów, mia-
steczek. Z przedsiębiorstwami spółdzielczymi  
i prywatnymi, dla których nie tylko jesteśmy 
dostawcami towaru, ale i niesiemy wsparcie 

oraz know how. I właśnie taka współpraca 
w ramach polskiego kapitału w dużej mierze 
decyduje o ich i naszej konkurencyjności. Tak 
na marginesie śmieszy mnie, gdy w reklamach 
np. portugalskiej de facto Biedronki pada sfor-
mułowanie: „My, Polacy…”

Ostatnie pół roku to czas intensywnych 
inwestycji Grupy Kapitałowej Specjał. Czy 
można uznać, że zostały one zakończone 
i nadszedł czas „zbierania owoców”?

Nie użyłbym sformułowania, że inwestycje 
zostały zakończone. Rzeczywiście urucho-
mienie dwóch dużych, nowych oddziałów  
w Łodzi i Gdańsku można uznać za zakoń-
czone w podstawowej formule, co nie ozna-
cza, że nie będziemy tam jeszcze inwestować. 
Łódź już od kilku miesięcy jest rentowna, zaś 
oddział pomorski właśnie rentowność osiąga.  
I w takim znaczeniu można mówić o zbieraniu 
owoców. Jednak największa inwestycja ostat-
nich miesięcy jaką jest wprowadzanie oferty 

nabiałowej wciąż jest realizowana.  Obejmuje 
ona przecież organizację magazynów, trans-
portu, systemu sprzedaży i dowozu towaru 
oraz zatowarowanie powierzchni magazyno-
wych. Dlatego też nie uważam, że inwestycje 
są zakończone – będą nadal realizowane jesz-
cze przez dłuższy czas. Za wcześnie jest więc 
na ocenę efektów tych działań, chociaż nadal 
jestem przekonany, że były to słuszne decyzje.

Specjał oferuje odbiorcom nawet 15 ty-
sięcy pozycji asortymentowych, 
jednak nie we wszystkich 
oddziałach taka oferta 
jest dostępna. Jakie w 
tej sytuacji podejmu-
jecie przedsięwzięcia, 
aby zaoferować we 
wszystkich oddzia-
łach porównywalny 
asortyment?

Porównywalny ilościo-
wo, ale i dostosowany do 
lokalnych potrzeb. Wymaga to 
przede wszystkim odpowiedniego 
zaplecza magazynowego. Już pod koniec 
ubiegłego i na początku bieżącego roku wy-
raźnie zwiększyliśmy nasze powierzchnie ma-
gazynowe i okazuje się, że konieczne są kolej-
ne inwestycje w tej dziedzinie. Powoli zaczyna 
brakować powierzchni magazynowych w To-
maszowie Lubelskim, Rzeszowie, czy Wrocła-
wiu, gdzie wkrótce powstanie duży magazyn 
dla naszego tamtejszego oddziału. Więc po-
szerzanie i optymalizacja oferty asortymento-
wej to także ciągły proces inwestycyjny.

Mówił Pan niedawno, że wprowadzacie 
system ważenia towarów wychodzących  
z magazynów, aby uniknąć  strat wynika-
jących z niekompletnych dostaw. Jak prze-
biega wdrażanie tego systemu?

W pełni działa on już w trzech oddziałach: 
w Łodzi, Krakowie i Gdańsku. Mamy tam 
więc podwójną kontrolę realizacji zamówień 
wychodzących z magazynów: na podstawie 
kodów kreskowych oraz w oparciu o wagę do-
stawy. To eliminuje ogromną liczbę błędów. 
Sądzę, że gwarancja kompletności dostaw bę-

dzie przy takiej kontroli na poziomie rzędu 99 
proc., a więc i straty będą znikome. Do końca 
roku wszystkie oddziały będą już w ten system 
wyposażone.

Podejmowane przez GK Specjał przed-
sięwzięcia wymagają pozyskania sporej 
grupy fachowych pracowników. Mimo wy-
sokiego bezrobocia o specjalistów nie jest 
łatwo?

Dlatego nie tylko zwiększamy 
zatrudnienie, ale i sporo wy-

siłku wkładamy w szkole-
nie pracowników. W tej 
dziedzinie nie staramy 
się minimalizować 
kosztów wiedząc, jak 
wiele zależy od do-
brze przygotowanej 
załogi. Bardzo nato-

miast pilnujemy, aby 
wzrost zatrudnienia 

wynikał z rzeczywistych 
potrzeb i nie doprowadził 

do jego przerostu.

Spółka Nasz Sklep planuje, że w ramach 
twardej franszyzy Delikatesy Premium 
działać będzie pod koniec roku 160 pla-
cówek handlowych. Czy plan ten uda się 
zrealizować?

Nie ulega najmniejszych wątpliwości, że 
plan uruchamiania 10 nowych Delikatesów 
Premium miesięcznie będzie zrealizowany. A 
to zapewnia 160 placówek na koniec bieżące-
go roku. Wracając do poprzedniego pytania. 
Właśnie w spółce Nasz Sklep zatrudniliśmy 
sporą grupę specjalistów, którzy są w stanie 
nie tylko zrealizować projekt rozwoju sieci, 
ale i właściwie zaopiekować się już funkcjo-
nującymi placówkami handlowymi pod tym 
logo oraz eliminować pojawiające się błędy. 
Dlatego z optymizmem patrzę na przyszłość 
tego projektu.

Dziękuję bardzo za rozmowę.

Witold Nartowski
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„ZŁOTY PARAGON” 
DLA PREZESA ZARZąDU GK SPECJAŁ

SAMOCHODY Z FRAIKIN POLSKA 

JAK POPRAWIĆ ObSŁUGĘ KLIENTóW

GK SPECJAŁ NA CORAZ LEPSZEJ POZYCJI

Przygotowując tegoroczną, dwudziestą już 
edycję Listy 500 polskich firm przemysłu, han-
dlu i usług redakcja Polityki, oprócz przedsta-
wienia bieżących wyników czołowych spółek, 
przyjrzała się również bliżej zmianom, które 
nastąpiły w polskiej gospodarce przez te dwie 
dekady. Kiedy w 2008 r. firma Specjał wzięła 
po raz pierwszy udział w rankingu zajęła 153. 
miejsce. W ciągu pięciu lat awansowała na wy-
sokie 41. miejsce. W prezentowanych danych 
oprócz przychodów ze sprzedaży wykazane 
zostały również przychody firmy ogółem, zysk 
brutto i netto oraz zatrudnienie.

Szersze dane prezentuje Lista 500 najwięk-
szych polskich firm przygotowywana przez 
Rzeczposplitą. Oprócz przychodów ze sprze-
daży i z całokształtu działalności firmy, zy-
sku brutto i netto i zatrudnienia prezentuje 

Firma Specjał od lat uczestniczy w różnego rodzaju konkursach i rankingach budując tym samym świadomość 
marki i umacniając swoją pozycję na rynku. Tym bardziej, że z roku na rok notowana jest na coraz wyżej. 

Grupa Kapitałowa Specjał stawia na jakość obsługi swoich klientów. Temu celowi służyć ma także sięgnięcie po nie-
standardową formę usprawnienia logistyki dostaw, jaką jest wynajem floty samochodowej od partnera zewnętrznego. 

również udział eksportu w sprzedaży,  wynik 
operacyjny, podatek dochodowy, amortyza-
cję, nakłady inwestycyjne, wynagrodzenia, 
aktywa, kapitał własny i zobowiązania. Tego-
roczna, piętnasta edycja pokazuje, że pomimo 
spowolnienia gospodarczego nadal jesteśmy 
na plusie. Grupa Kapitałowa Specjał w porów-
naniu do roku ubiegłego odnotowała awans, 
przesuwając się z miejsca 74. na 54. pozycję. 

Udział firmy w rankingach to nie tylko pre-
zentacja danych na tle konkurencji, to także 
prestiż dla firmy, ukazanie zmian zachodzą-
cych w niej samej i jej siły na rynku. Tym bar-
dziej, gdy z roku na rok przychody ze sprzeda-
ży i z całokształtu działalności zwiększają się 
zapewniając firmie stały  awans w rankingach.

Maciej Czerwiński 

Czytelnicy miesięcznika Hurt&Detal przyznali nagrody „Złoty Paragon – Nagroda Kupców 
Polskich” nagradzając najlepsze produkty rynku FMCG. Wręczenie prestiżowych statuetek oraz 
wyróżnień odbyło się w dniu 23 maja 2013 roku w warszawskim Teatrze Kamienica. Specjalną 
nagrodę odebrał m.in. prezes  Krzysztof Tokarz za osobowość handlu i dystrybucji i stworzenie 
największej ogólnopolskiej firmy dystrybucyjnej z polskim kapitałem. Była to już trzecia edycja 
konkursu, który jest jednym z najważniejszych wydarzeń polskiej branży FMCG.

Już po raz trzeci dzięki czytelnikom miesięcznika Hurt&Detal, którzy wzięli udział w głoso-
waniu redakcja mogła zaprezentować produkty i usługi, które w sposób szczególny wpłynęły w 
ubiegłym roku na rozwój handlu detalicznego w Polsce. Nagrody otrzymały te, które zdaniem 
kupców wyróżniały się największą konkurencyjnością na rynku.  

Maciej Czerwiński

Podpisana została umowa z Fraikin Polska na dostawę 22 pojazdów, któ-
re zasiliły pięć oddziałów firmy na terenie Polski: 9 sztuk trafiło do oddziału 
w Łodzi, 7 sztuk do oddziału w Gdańsku, 3 sztuki otrzymał oddział w Cze-
ladzi, 2 sztuki  zasiliły oddział we Wrocławiu oraz 1 sztuka oddział Kraków. 
Wszystkie samochody zostały już dostarczone.

 Cała specyfikacja zawartej na okres 60 miesięcy umowy została tak opra-
cowana, aby w pełni sprostać wymaganiom klientów  i zagwarantować pra-
widłowe funkcjonowanie struktury transportowej.  

Po pierwsze zamówione samochody to izotermy wyposażone w agregaty 
chłodnicze umożliwiające przewóz towaru w odpowiednich warunkach.  
Wyposażone są w windy załadowcze zapewniające sprawny załadunek  

i rozładunek przewożonych towarów. Po drugie biorąc pod uwagę 
specyfikę działalności Grupy  Specjał opierającą  się o funkcjono-
wanie 14 centrów dystrybucyjnych, sieć 37 sklepów własnych oraz 
sieć sklepów franczyzowych, usługa obejmuje pełen wynajem sa-
mochodów z szerokim pakietem przeglądów, napraw, serwisu ogu-
mienia, ubezpieczeń i likwidacji szkód gwarantujący prawidłowe 
funkcjonowanie floty, a tym samym  terminową realizację dostaw  
i sprawny obrót dystrybuowanymi towarami. 

Artur Dmowski

Nazwa Firmy Branża Zmiana  %

4 4 JERONIMO MARTINS DYSTRYBUCJA HANDEL 14,32
9 18 EUROCASH HANDEL 66,08
19 TESCO SP. Z O.O., KRAKÓW 1,00
23 22 CARREFOUR POLSKA HANDEL 0,94
25 26 LIDL POLSKA SKLEPY SPOŻ. SP. Z O.O. S.K. TARNOWO PODGÓRNE HANDEL 13,33
27 28 PSH LEWIATAN, WŁOCŁAWEK HANDEL 4,52
32 29 MAKRO CASH AND CARRY, WARSZAWA HANDEL -5,66
34 34 AUCHAN POLSKA SP. Z O.O., WARSZAWA HANDEL 0,38
36 39 KAUFLAND POLSKA MARKETY SP. Z O.O. SK., WROCŁAW HANDEL 9,93
54 74 PPHU SPECJAŁ SP. Z O.O., GK, RZESZÓW HANDEL 19,31
55 66 GRUPA MUSZKIETERÓW, POZNAŃ HANDEL 10,71
58 45 REAL SP. Z O.O. I SPÓŁKA SK, WARSZAWA HANDEL -13,24
64 CARGILL (POLSKA) SP. Z O.O. GK, WARSZAWA HANDEL -
77 79 ANIMEX SP. Z O.O. GK, WARSZAWA SPOŻYWCZA 5,69
79 94 GRUPA POLOMARKET HANDEL 13,64
81 96 ABC DATA SA GK, WARSZAWA HANDEL 24,70 393
84 82 GRUPA ŻYWIEC SA GK, ŻYWIEC SPOŻYWCZA -1,12 5158
89 89 UNILEVER POLSKA SA GK, WARSZAWA SPOŻYWCZA 1,90
91 91 SELGROS SP. Z O.O., POZNAŃ HANDEL -0,53
96 112 ŻABKA POLSKA SP. Z O.O., POZNAŃ HANDEL 17,03 611

104 109 SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA MLEKPOL, GRAJEWO SPOŻYWCZA 8,95
106 92 KOMPANIA PIWOWARSKA SA, POZNAŃ SPOŻYWCZA -5,58
108 110 GRUPA MLEKOVITA, WYSOKIE MAZOWIECKIE SPOŻYWCZA 4,06
113 130 GRUPA MASPEX, WADOWICE SPOŻYWCZA 10,16
115 139 SOKOŁÓW SA GK, SOKOŁÓW PODLASKI SPOŻYWCZA 16,85
118 135 FERRERO POLSKA SPOŻYWCZA 11,80
119 127 NESTLE POLSKA SA, WARSZAWA SPOŻYWCZA 4,56
122 129 GRUPA E.LECLERC POLSKA, WARSZAWA HANDEL 4,65
123 149 ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA, KRUSZWICA SPOŻYWCZA 16,00
134 131 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL SPOŻYWCZA 10,26
145 144 NETTO SP. Z O.O., KOBYLANKA HANDEL 12,82
166 196 POLSKI KONCERN MIĘSNY DUDA SA GK, WARSZAWA SPOŻYWCZA 26,00
174 EMPERIA HOLDING SA GK, LUBLIN HANDEL 3,09
189 189 HENKEL POLSKA SP. Z O.O., WARSZAWA SPOŻYWCZA 4,11
196 SOBIESKI SP. Z O.O., WARSZAWA SPOŻYWCZA 2,82
211 216 MARS POLSKA SP. Z O.O., SOCHACZEW SPOŻYWCZA 4,28
214 222 ALMA MARKET SA GK, KRAKÓW HANDEL 7,57
233 250 OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA, ŁOWICZ SPOŻYWCZA 10,05
256 293 BAĆ POL SA GK, RZESZÓW HANDEL 18,15
289 211 EKO HOLDING SP. Z O.O.GK, WROCŁAW HANDEL -30,40
299 232 KOFOLA SA GK, KUTNO SPOŻYWCZA 3,92
307 306 INDYKPOL SA GK, OLSZTYN SPOŻYWCZA 0,84
324 354 DROSED SA GK, SIEDLCE SPOŻYWCZA 11,80
328 PIOTR I PAWEŁ SA, POZNAŃ HANDEL 17,09 331
349 371 OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA, PIĄTNICA SPOŻYWCZA 12,46 685
364 359 HORTEX HOLDING SA GK, WARSZAWA SPOŻYWCZA -4,92
376 390 ŻYWIEC ZDRÓJ SA, WĘGIERSKA GÓRKA SPOŻYWCZA 7,68 486
380 382 HOCHLAND POLSKA SPOŻYWCZA 3,90 960
391 425 TCHIBO WARSZAWA SP. Z O.O., WARSZAWA SPOŻYWCZA 13,69
404 395 COLIAN SA GK, OPATÓWEK SPOŻYWCZA -0,67
417 379 PAMAPOL SA GK, RUSIEC SPOŻYWCZA -7,31 -862
428 473 GRAAL SA GK, WEJHEROWO SPOŻYWCZA 15,05
445 BROWN FORMAN SP. Z O.O., WARSZAWA SPOŻYWCZA 4,18
449 SM SPOMLEK, RADZYŃ PODLASKI SPOŻYWCZA 22,74 653
453 499 WAWEL SA, KRAKÓW SPOŻYWCZA 19,51 818
457 467 HJ HEINZ POLSKA SA, KROBIA SPOŻYWCZA 9,18
461 466 POLSKIE MŁYNY SA, WARSZAWA SPOŻYWCZA 1,85
491 ZPC MIESZKO SA GK, WARSZAWA SPOŻYWCZA 5,18

Pozycja w 
roku 2012

Pozycja w 
roku 2011

Przychody ze 
sprzedaży w 

tys. zł

Przychody z 
całokształtu 

działalności w 
tys. zł

Wynik 
finansowy 

netto w tys. zł 

Zatrudnienie 
(etaty)

28 907 849 b.d. b.d. 34 245
16 575 781 16 723 482 250 381 11 210
10 859 520 b.d. b.d. b.d.
9 030 000 b.d. b.d. b.d.
8 500 000 b.d. b.d. 12 500
7 630 000 b.d. b.d. 20 500
6 817 365 b.d. b.d. 6 440
6 550 000 b.d. b.d. b.d.
6 220 000 b.d. b.d. b.d.
4 761 631 4 796 743 3 134 3 194
4 650 000 b.d. b.d. 11 000
4 550 000 b.d. b.d. b.d.
4 279 882 b.d. b.d. 1 646
3 805 000 b.d. b.d. 7 300
3 750 000 b.d. b.d. 11 000
3 693 072 3 698 073 31 074
3 565 676 3 619 759 310 241
3 423 504 3 446 522 93 732 3 468
3 375 174 b.d. b.d. 3 984
3 306 554 b.d. b.d.
3 209 584 3 251 992 16 987 2 240
3 156 722 b.d. 703 211 3 200
3 028 146 b.d. 39 272 2 582
2 912 963 b.d. b.d. 4 832
2 877 412 2 892 995 b.d. 6 249
2 842 195 2 856 273 177 628 1 321
2 797 129 b.d. 177 493 3 187
2 771 500 b.d. b.d. b.d.
2 724 639 b.d. 3 413 1 214
2 566 572 b.d. b.d. 2 886
2 415 893 b.d. b.d. 2 551
2 104 145 2 144 956 -19 902 1 650
1 948 879 1 992 265 19 774 7 310
1 821 675 1 845 755 96 855 1 033
1 735 248 1 751 318 b.d. b.d.
1 548 939 b.d. b.d. 1 385
1 529 530 b.d. 14 655 3 180
1 371 429 1 386 416 1 985 1 173
1 232 901 1 236 438 12 864 1 321
1 048 070 1 058 592 -74 761 b.d.
1 022 663 1 052 778 28 938 2 192
986 679 992 501 -3 318 1 247
882 755 b.d. b.d. b.d.
870 176 b.d. b.d.
793 742 815 477 7 382
737 019 744 283 b.d. 1 704
690 782 794 947 143 352
678 804 b.d. b.d.
663 619 b.d. b.d. b.d.
634 424 651 667 46 427 1 405
615 638 645 909 b.d.
599 643 622 327 18 092 b.d.
571 537 b.d. 22 948 b.d.
564 576 577 110 3 494
555 897 562 053 66 668
546 677 554 707 21 258 b.d.
542 937 555 360 b.d. b.d.
481 443 504 626 13 997 b.d.

!

POLITYKA   – 41 miejsce

RZECZPOSPOLITA – 54 miejsce

GK SPECJAŁ na tle konkurencji
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bIESIADA HANDLOWA SPECJAŁU 

ObROTY Z ROKU NA ROK WIĘKSZE
KONFERENCJA WE WŁOSZECH 

KONIEC SUPER SKI, POCZąTEK TYLKO DLA ORŁóW

16 marca 2013 r. osiemdziesięcioosobową 
grupą wyruszyliśmy w kierunku Włoch, by 
po kilkunastu godzinach zameldować się na 
miejscu w Hotelu Alpen 3* Superior- Club 
Hotel Fun & Wellness. W czasie konferen-
cji podsumowaliśmy zakończony program 
Super Ski. Laureatom programu wręczone 
zostały pamiątkowe dyplomy. A także przed-
stawione zostały założenia nowej akcji Tylko 
dla Orłów, która ruszyła 1 marca br. 

Alpy pierwszego dnia przywitały nas nie-
zbyt sprzyjającą pogodą, ale już kolejne dni 
były bardzo słoneczne i bezwietrzne, co po-
zwoliło w pełni oddać się zimowemu szaleń-
stwu. Tydzień obfitował w moc atrakcji. Na 
stoku na uczestników konferencji czekały 
zawody sportowe  poprzedzone solidną daw-
ką rozgrzewki. Wieczory umilaliśmy sobie 
wspólną zabawą, karaoke i tańcami. W trak-
cie tygodniowego pobytu  każdy mógł zna-
leźć coś dla siebie.  Miłośnicy i dwóch desek 
i jednej deski mogli dowoli szusować, zmę-
czeni wygrzewali się w promieniach słońca, 

a zwolennicy pieszych wędrówek podziwiali 
górskie krajobrazy. Zajęcia teambuildingowe 
na pewno były lepszą formą szkolenia niż 
niejeden wykład i „sucha” teoria. Niejako po-
przez zabawę nauczyliśmy się, jak waż-
na jest sprawna komunikacja i czytelny 
przekaz i zaufanie. Co znaczy zgrany 
zespół, wytrwałość w dążeniu do celu, 
ale i zdrowa rywalizacja. Te siedem dni 
minęło bardzo szybko i czas było wracać 
do codziennych obowiązków. 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom kon-
ferencji za wspaniałą atmosferę 
we Włoszech, tym samym 
bardzo gorąco zachęcamy 
do uczestnictwa w kolejnym 
programie o nazwie Tylko 
dla Orłów. Do zobaczenia na 
wyjeździe konferencyjnym we 
wrześniu!

Katarzyna Dobosz

Ostatni dzień stycznia bieżącego roku był także finałem programu pod nazwą  Super Ski. Oznaczał wzmożone 
zakupy, gdyż był ostatnią szansą na wzięcie udziału w organizowanej we włoskim Andalo konferencji.

Są powody do zadowolenia
Biesiada poprzedzona była Walnym Zgro-

madzeniem Akcjonariuszy sieci Nasz Sklep 
i zebraniem franczyzobiorców działających 
pod szyldem Premium Nasz Sklep. Organi-
zator mógł się zapoznać z uwagami detali-
stów na temat funkcjonowania sieci i przed-
stawić plany jej rozwoju oraz sposoby dalszej 
poprawy funkcjonowania utwardzonej fran-
szyzy Delikatesy Premium. Prezes Krzysztof 
Tokarz podkreślał, że zamiar zwiększenia 
liczby placówek  Premium pod koniec bieżą-
cego roku do 160 zostanie zrealizowany, zaś 
wszelkie uwagi i sugestie detalistów są dla 
organizatora sieci cennym źródłem informa-
cji o tym, jakie elementy współpracy trzeba 
rozwijać, a jakie poprawiać.

W Biesiadzie, która rozpoczęła się o godz. 
14 wzięło udział ponad 120 dostawców ze 
wszystkich branż spożywczych. Najliczniej 
reprezentowani byli dostawcy i producenci 
nabiału, produktów suchych, alkoholu i pro-
duktów garmażeryjnych. Deszcz nie prze-
szkodził detalistom w tłumnym odwiedzaniu 
stoisk  i podpisywaniu umów. Stawiło się ich 
ponad 3 tysiące. Przygotowane promocje, 
degustacje i atrakcyjne rabaty zrobiły swo-
je. Wstępne szacunki obrotów dokonanych 
podczas spotkania okazały się ponad 10 proc. 
wyższe niż w roku ubiegłym. A przecież wte-
dy towarzyszyła imprezie piękna słoneczna 
pogoda, a i sytuacja rynkowa była zupełnie 
inna. Największe obroty zanotowały: Grupa 
Maspex Wadowice, Kraft Foods Polska, Uni-
lever Polska, z branży alkoholowej: Kompa-
nia Piwowarska SA, Stock Polska Sp. z o.o., 
Sobieski Sp. z o.o.
Nagrody dla franczyzobiorców

Podczas Biesiady franczyzobiorcy sieci 
Nasz Sklep zostali uhonorowani dyplomami i 
nagrodami z programu lojalnościowego Nasz 
Sklep. Nagrody otrzymali: Konrad Nawłoka 
„SUPER SAM”; Przemysław Czubik Firma 
Handlowo- Usługowa; Gminna Spółdziel-
nia „SCh” Harasiuki; Gminna Spółdzielnia 
„SCh” w Nisku; Gminna Spółdzielnia „SCh” 
w Raniżowie; Mieczysława i Janusz Kicman 
„KOLMAR-BIS” S.C.; Krzysztof Koterba 
Sklep Spożywczo-Przemysłowy; Elżbieta 
Możdżeń FPHU „Możdżeń”; Janina i Mie-
czysław Słoma Firma Handlowa „Korona” 
Spółka Jawna; PHU Krzysztof Romaniuk; 
Grażyna Dudek; Gminna Spółdzielnia „SCh” 
Siedliszcze; Jarosław Mróz; Spółdzielnia Za-

opatrzenia i Zbytu w Nowej Sarzynie; Józef 
Gonet, Andrzej Gonet FHU „PLUS-BIS” 
Sp. Jawna; Gminna Spółdzielnia Handlowo- 
produkcyjna w Błażowej; Gminna Spółdziel-
nia „SCh” w Domaradzu; Gminna Spółdziel-
nia „SCh” w Jasionce; Gminna Spółdzielnia 
„SCh” w Leżajsku; Małgorzata Homotnik, 
Jacek Kij, PPHU „KAJA” S.C.; Marek Paweł-
ko Delikatesy „Janta”; Lidia Polak Pawilon 
Handlowy „MEGA- SAM”; Ryszard Puchała 
Przedsiębiorstwo Handlu Produkcji i Usług 
„TRANSFOOD”; Jerzy Róg Firma Handlo-
wo-Usługowa „ROGPOL”; Przedsiębiorstwo 
SAMRES ERG. Sp. z o.o.; Benedykt Siedlecki 
Firma Handlowo-Usługowa „BENY”; Adam 
Wolanin Przedsiębiorstwo Usługowo-Han-
dlowe.
Specjał dzieciom

W trakcie trwania imprezy odbyła się także 
aukcja dzieł sztuki na rzecz Fundacji Specjał 
niosącej pomoc chorym i niepełnosprawnym 
dzieciom. Już trzeci rok sukcesywnie realizu-
je ona swoją misję finansując dzieciom lecze-
nie, turnusy rehabilitacyjne, a także zakup 
niezbędnego sprzętu medycznego. 

Zwieńczeniem części handlowej była zaba-
wa, która trwała do późnych godzin nocnych 
przy grillach, piwie i muzyce biesiadnej. Jak 
co roku zwiedzający mogli zdobyć Puchar 
Prezesa, tym razem walcząc o utrzymanie 
się na desce surfingowej przez jak najdłuższy 
czas. Przed godz. 22:00 na niebie rozbłysły 
fajerwerki. 

Firma Specjał serdecznie dziękuje produ-
centom oraz klientom za uczestnictwo w tej 
corocznej imprezie plenerowej.

Maciej Czerwiński

Deszczowa pogoda nie odstraszyła uczestników Wiosennej biesiady Handlowej organizowanej tradycyjnie pod ko-
niec maja przez PPHU Specjał  i PSH Nasz Sklep. Na spotkanie handlowców w podrzeszowskim Dworze Ostoya  
stawiło się ponad 120 dostawców, którzy oblegani byli przez licznie przybyłych detalistów. 



8 55/2013 55/2013 9

NAGRODY W PROGRAMIE 
TYLKO DLA ORŁóW 

Pod koniec września szczęśliwców, którzy zrealizują założone plany zabierzemy 
na słoneczną wyspę Rodos, gdzie ponad 300 słonecznych dni w roku mówi samo 
za siebie. Wybraliśmy dla Państwa zupełnie nowy, komfortowy, pięciogwiazdko-
wy hotel – Mitsis Alila Resort & SPA. Podczas naszego pobytu na wyspie czekać 
będzie na Państwa mnóstwo atrakcji, w tym między innymi  dwie wycieczki:  do 
Lindos oraz dla chętnych do miasta Rodos.

Tych, którzy  nie lubią słonecznych ekspozycji i dalekich podróży porwiemy 
w regionalne klimaty. Położony w malowniczej scenerii Parku Krajobrazowego 
Beskidu Małego, usytuowany na Przełęczy Kocierskiej (750 m n.p.m.) Hotel & 
SPA „Kocierz” zapewni nam doskonałe warunki do przeprowadzenia konferencji 
,a Państwu pozwoli również na znalezienie chwili ciszy i relaksu z dala od miej-
skiego zgiełku.  

Teraz, kiedy znamy już kierunki destynacji tym bardziej zachęcamy Państwa do 
wzmożonych zakupów i udziału z nami w wyjazdowych konferencjach.

Życzymy realizacji targetów zakupowych! 

Katarzyna Dobosz

Gości  zebranych w Białym Pałacu w Nie-
sięcinie pod Konstantynowem Łódzkim po-
witali prezes zarządu GK Specjał Krzysztof 
Tokarz i dyrektor oddziału Paweł Stawiany. 
Prezes Tokarz gorąco podziękował uczest-
nikom spotkania za wspaniale rozwijającą 
się współpracę oraz zaufanie, jakim partne-
rzy firmy obdarzyli nowo otwarty oddział w 
Łodzi przez niespełna pół roku jego funk-
cjonowania. Poinformował także o planach 
rozwoju tak łódzkiego oddziału Specjału, jak 
całej Grupy Kapitałowej Specjał w skali kraju.

Po części oficjalnej uczestnicy spotka-
nia przystąpili do uroczystej kolacji a potem  
zabawy, która zakończyła się późną nocą. Była 
to więc okazja zarówno do wypoczynku i re-
laksu, jak i interesujących spotkań i rozmów. 

Paweł Stawiany

KONFERENCJA W ŁODZI

W PODZIĘKOWANIU ZA ZAUFANIE
Około 200 gości uczestniczyło w uroczystej kolacji i konferencji z kluczowymi klientami, jaką zorganizował 12 kwiet-
nia łódzki oddział GK Specjał. Spotkanie miało zarówno charakter informacyjny, jak i rekreacyjny, bowiem jego 
uwieńczeniem była całonocna zabawa.

Specjał dysponuje kilkunastoma karnetami na rundę wio-
senną z dostępem do Strefy Gold i zaprasza klientów na sta-
dion. Do dyspozycji naszych partnerów handlowych są ciepłe 
i zimne posiłki oraz alkohol niskoprocentowy. Na trybunie 
roznoszone są ciepłe i zimne napoje. Strefy dostępne są na  
2 godziny przed rozpoczęciem meczu i są do dyspozycji do 
wyjścia ostatniego klienta. Na te spotkania zapraszani są rów-
nież przedstawiciele producenta, jako sponsorzy meczu. Do-
tychczas z zaproszenia skorzystali: XL, Vobro, Agros, Kamis. 
Na meczach panuje fantastyczna atmosfera, podgrzewana do-
pingiem kilku tysięcy zagorzałych kibiców łódzkiego Widzewa. 
Po każdym meczu w Strefie Gold przeprowadzane jest losowa-
nie wśród naszych klientów, w którym zwycięzca otrzymuje od 
Specjału koszulkę meczową RTS Widzew z autografami pił-
karzy. Przewidujemy, iż na wszystkich meczach z zaproszenia 
skorzysta prawie 100 klientów. Jeżeli pomysł i forma integracji 
się sprawdzi, to dla najbardziej lojalnych odbiorców planujemy 
podobną akcję w rundzie jesiennej.  

Paweł Stawiany

W Restauracji Letniej we wrocławskim ZOO już po raz kolejny ponad 250 osób ba-
wiło się na Wiosennym Balu Kupców Dolnośląskich. Był on zwieńczeniem trwającego 
od kwietnia programu lojalnościowego dla klientów, dlatego też w części oficjalnej prezes 
Krzysztof Tokarz  podziękował wszystkim za współpracę, wręczył nagrody wyróżnionym 
odbiorcom i podsumował najistotniejsze wydarzenia ostatnich miesięcy. Wymienił m.in. 
zrealizowane w Grupie Kapitałowej inwestycje, otwarte nowe oddziały oraz zdobyte na-
grody i wyróżnienia dla PPHU Specjał. Zapowiedział też przeniesienie wrocławskiego od-
działu do nowego magazynu, w którym oferowany będzie asortyment poszerzony o nabiał 
i alkohole.

Uczestniczący w Balu  klienci i producenci brali udział w konkursach z nagrodami pro-
wadzonych przez konferansjera w przerwach między setami muzycznymi. Majowa pogo-
da dopisała znakomicie, więc w sali tańcom nie było końca, a na zewnątrz Restauracji, przy 
grillowych przekąskach, kwitło życie towarzyskie.

Tomasz Sarzyński
fot. Paweł Broda

WIOSENNY bAL KUPCóW 
DOLNOŚLąSKICH

INTEGRACYJNY „SPECJAŁ MECZ”

W Łodzi rozpoczęto nowatorski projekt integracji firmy z klientami. Nowator-
ski, gdyż spotkania z wybranymi klientami odbywają się podczas meczów piłki 
nożnej RTS Widzew na Stadionie w Łodzi przy ul. Piłsudskiego 138. 

Wraz z nadejściem wiosny ruszył kolejny program lojalnościowy pod nazwą „Tylko dla Orłów”, który potrwa do 31 
sierpnia 2013 r. Warunkiem przystąpienia do programu było pisemne zaakceptowanie regulaminu oraz targetu 
indywidualnego.
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ŻYCIE HANDLOWE – MAJ 2013  
W dziale Aktualności na stronie 12 zamieszczona została informacja doty-

cząca uruchomienia pierwszego w Głogowie Małopolskim sklepu w formacie 
Delikatesy Premium. Inauguracja placówki odbyła się  w obecności prezesa 
PSH Nasz Sklep Jana Sałaty oraz burmistrza Głogowa Małopolskiego Pawła 
Baja. Rozpoznawalność marki Premium wśród klientów niewątpliwie zagwa-
rantują zastosowane elementy wizualizacji zewnętrznej. W celu zapewnie-
nia najwyższych standardów personel odbył cykl szkoleń, a placówka przed 
otwarciem przeszła gruntowny remont elewacji, wyposażona została w nowe 
regały i urządzenia chłodnicze oraz system informatyczny współpracujący  
z centralą sieci Nasz Sklep.  

RYNEK SPOŻYWCZY – NR 1 (30) 2013
W numerze zamieszczona została Lista 400 sieci detalicznych i hurtowych. 

W zestawieniu w pierwszej dwudziestce znalazła się Polska Sieć Handlowa 
Nasz Sklep S.A. oferująca dwa modele franczyzy pod brandem Nasz Sklep 
oraz Delikatesy Premium. Na kolejnych stronach zamieszczona została lista 
firm dystrybucyjnych w Polsce, w której ujęty został Specjał. Dla branży hur-
towej oraz sieci handlowych rok 2013 będzie bardzo trudny, co podkreśla w 
komentarzu do artykułu prezes GK Specjał Krzysztof Tokarz. Specjał stawia 
na dalszy rozwój, m.in. poprzez inwestycje w  segment produktów nabiało-
wo- tłuszczowych. Chcemy być na krajowym rynku największą firmą dystry-
bucyjną z kapitałem polskim – podkreśla Krzysztof Tokarz.

ŻYCIE HANDLOWE – MARZEC 2013
Już po raz szósty magazyn Życie Handlowe zorganizował konkurs Przebo-

je FMCG 2013. W jury zasiadał m.in.: Krzysztof Tokarz, prezes Grupy Kapi-
tałowej Specjał. W połowie marca upłynął termin zgłaszania produktów, po 
czym do prac przystąpiło jury.

WIADOMOŚCI HANDLOWE – MARZEC 2013
Zamieszczony na str. 4 Marketingowy Ranking Sieci Detalicznych stanowi 

wszechstronną klasyfikację najważniejszych sieci detalicznych działających 
w Polsce. W rankingu według formatów w kategorii sklepy spożywcze (małe, 
średnie, duże) Nasz Sklep zajął 7. miejsce otrzymując łączną notę 60,85 punk-
tów w skali od 1 do 100. Natomiast w zestawieniu ogólnym wśród wszystkich 
formatów Nasz Sklep zajął 30. miejsce notując tym samym wzrost w liczbie 
punktów w stosunku do roku ubiegłego.

ŻYCIE HANDLOWE – LUTY 2013
W dziale aktualności „Specjał zmienia siedzibę i inwestuje w nabiał” news 

o dużych zmianach zachodzących w Grupie Kapitałowej Specjał. Z począt-
kiem nowego roku firma przeniosła swoją siedzibę do Warszawy a także kon-
sekwentnie realizując plan ogólnopolskiej ekspansji rozpoczęła rozbudowę 
asortymentu nabiałowo-tłuszczowego. Podjęte w związku z tym inwestycje 
pomogą w ciągu dwóch lat zwiększyć obroty o ponad 400 mln zł. Do tej pory 
z dwunastu oddziałów tylko dwa (Rzeszów i Tomaszów Lubelski) oferowa-
ły produkty nabiałowe. Niedawno dołączyły do nich kolejne (Łódź, Gdańsk  
i Lublin). W planach inwestycyjnych Specjału są też chłodnie w pozostałych 
Oddziałach: w Krakowie, Czeladzi i Wrocławiu.    

WIADOMOŚCI HANDLOWE – KWIECIEŃ 2013
Na str. 11 w dziale Handel zamieszczony został news dotyczący nowego 

formatu sklepów. W Tarnowie od połowy stycznia uruchomiony został Dys-
kont Niskich Cen Cent, który jest odpowiedzią na konkurencję ze strony sieci 
dyskontowych. Koncepcja formatu w założeniu łączy szeroką ofertę produk-
tów wysokiej jakości i sprawdzonych marek z fachową obsługą oraz zagwa-
rantowanie klientowi najniższych cen. Na powierzchni ponad 500 mkw. zna-
lazło się ponad 20 000 indeksów. 

Kolejny artykuł ze str. 24 poruszył temat franczyzy, bowiem spółka PSH 
Nasz Sklep przystąpiła do porządkowania oferty franczyzowej. Obecnie obej-
muje ona cztery formaty: Delikatesy Premium, Delikatesy Sezam, Nasz Sklep 
i Nasz Sklep Express, przy czym największą uwagę skupia ten pierwszy. Gdy 
detalista zdecyduje się na twardą franczyzę, sieć uczestniczy w przygotowa-
niu sklepu od projektu do otwarcia. 

Z kolei w artykule zatytułowanym „Trzech dużych hurtowników wypełniło 
lukę po Rabacie Service” przeczytamy o zagospodarowaniu wolnego miejsca 
na polskim rynku jakie powstało po upadku spółki Bomi, zainteresowaniu 

rynkiem pomorskim przez trzy duże firmy dystrybucyjne i pyta-
nie, czy dla wszystkich wystarczy miejsca. Przypomnijmy – Specjał  
w listopadzie podpisał umowę na wynajmem powierzchni handlo-
wo-biurowej i szybko uruchomił tam oddział. W swojej ofercie po-
siada około 8000 SKU i zapowiada poszerzenie palety produktów, 
dostosowując ją jednocześnie do lokalnych potrzeb.   

HANDLOWIEC – MARZEC / KWIECIEŃ 2013
W dziale Analiza pod lupę wzięto asortyment nabiałowy zamiesz-

czany w gazetkach promocyjnych sieci franczyzowych. Na wykre-
sach pokazano, jakie jest natężenie promowania każdej z kategorii 
oraz ich udział w liczbie modułów w poszczególnych okresach oraz 
w sieciach w całym 2012 r. W promocjach Naszego Sklepu najbar-
dziej eksponowanymi produktami były te z kategorii margaryn, póź-
niej masło, olej i oliwa z oliwek i na końcu smalec i pozostałe tłuszcze 
do smażenia.

ŻYCIE HANDLOWE – KWIECIEŃ 2013
W dziale Aktualności w artykule zatytułowanym „Alkohol i nabiał 

napędzają łódzki Specjał” przeczytamy o imponujących wynikach 
sprzedaży w dwóch kategoriach: alkohol i nabiał, o które oddział 
poszerzył ofertę z początkiem roku. Sprzedaż alkoholu w lutym osią-
gnęła wartość 200 tys. zł, zaś oddział nabiałowy po pierwszych tygo-
dniach działalności wypracował już w lutym obroty rzędu 600 tys. zł. 

W orgaznizowanym przez Życie Handlowe konkursie Przeboje 
FMCG tegoroczne jury nie miało łatwego zadania, bowiem trzeba 
było wybierać spośród niemal 450 zgłoszeń. W składzie dziesięcio-
osobowego gremium zasiadał również prezes GK Specjał Krzysztof 
Tokarz.

W dziale Regionalne inicjatywy wzięto pod lupę województwo 
podkarpackie i działającą w regionie Gminną Spółdzielnię z Gło-
gowa Małopolskiego. Cztery z piętnastu sklepów GS-u działa pod 
szyldem Nasz Sklep, w marcu jeden z nich przeszedł pod skrzydła 
Naszego Sklepu Premium. 

Na stronie 49 zamieszczony został wywiad z Prezesem GK Spe-
cjał Krzysztofem Tokarzem. W rozmowie poruszona została kwestia 
m.in. marek własnych i Top Food, sieci franczyzowej Premium, dal-
szegej ekspansji Specjału na pozostałe obszary Polski oraz inwestycji 
i planów rozwojowych firmy Specjał. 

WIADOMOŚCI HANDLOWE – MAJ 2013
W majowym numerze Wiadomości Handlowych zamieszczona 

została obszerna relacja z piątej edycji konkursu „Market Roku”. 
Wśród finalistów w kategorii małe sklepy spożywcze (powierzchnia 
sprzedaży do 100 mkw.) znalazł się Nasz Sklep – sklep nr 38, miesz-
czący się w Rzeszowie przy ulicy Żwirki i Wigury 8. Jak podkreśla Jan 
Sałata, wiceprezes sieci Nasz Sklep takie spotkanie to coś więcej niż 
tylko współzawodnictwo. To również możliwość wysłuchania znako-
mitych prelegentów, pozyskania wielu ważnych informacji dotyczą-
cych rynku FMCG, to okazja do poszerzenia wiedzy o wszystkim, co 
ważne dla branży.     

PORADNIK HANDLOWCA – MAJ 2013
W artykule zatytułowanym „W Rzeszowie dla wszystkich han-

dlowców jest miejsce” przegląd lokalnego rynku. Rzeszów jest naj-
ważniejszym centrum przemysłowo-handlowym Polski południo-
wo-wschodniej. Pomimo pojawienia się w ostatnich latach dużych 
marketów nie wpłynęło to negatywnie na obroty lokalnych sklepów.

Na Podkarpacie „Poradnik Handlowca” zawitał w związku z pro-
wadzonymi od półtora roku bezpłatnymi szkoleniami handlowców 
ze wszystkich niezależnych placówek z całej Polski. W szkoleniu 
wzięli udział również pracownicy i franczyzobiorcy PSH Nasz Sklep.

Na str. 28  wywiad z Prezesem Zarządu Polskiej Sieci Handlowej 
Nasz Sklep S.A. W rozmowie poruszony został temat m.in. twardej 
franczyzy, ekspansji na pozostałe województwa, różnych modeli 
franczyzy.

Z kolei na str. 58 w dziale Tematy miesiąca – Aktualności zamiesz-
czony został news dotyczący nowego programu lojalnościowego „Tyl-
ko dla Orłów”. Potrwa on do 31 sierpnia br., a nagrodą w nim są dwa 
wyjazdy konferencyjne: krajowy weekendowy oraz podróż na Rodos.

Katarzyna Dobosz

PISZĄ O NAS
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WZA SIECI NASZ SKLEP 
PODSUMOWUJE ROK

RETAIL SUMMIT Z UDZIAŁEM 
PSH NASZ SKLEP

NASZ SKLEP NA EUROPEJSKIM 
KONGRESIE GOSPODARCZYM

W dniach 20-21 marca br. odbył się w Warszawie kongres Poland & CEE Retail Summit 
2013 – spotkanie przedstawicieli polskiego i europejskiego handlu oraz sektora spo-
żywczego. W tegorocznym kongresie udział wzięło prawie 600 uczestników z 284 firm. 
Nie mogło zabraknąć również  przedstawicieli GK Specjał. 

W tym roku uwaga gości kongresu koncentrowała się wokół kwestii braku wzrostu konsumpcji, spowolnienia 
gospodarczego i coraz bardziej wymagających klientów, którzy nie chcą zgadzać się na kompromis polegający 
na obniżeniu jakości produktów kosztem niższej ich finalnej ceny. Osoby biorące udział w kongresie były 
zgodne co do tego, że branża handlowa będzie musiała szukać oszczędności, a spowolnienie gospodarcze jest 
widoczne również w sektorze spożywczym. Kolejna konstatacja to zwrócenie uwagi, że aktualne trudności 
handlu i przemysłu spożywczego nie mogą przełożyć się na klienta, który nie zaakceptuje dodatkowych 
kosztów.

O perspektywach rozwoju sieci franczyzowych dyskutowali przedstawiciele sieci handlowych: Jan Sałata 
(Nasz Sklep) Sławomir Rupikowski (Kefirek), Pedro Martinho (Eurocash), oraz Shay Cohen (Aroma Espresso 
Bar). 

Niezaprzeczalnym efektem kongresu Poland&CEE Retail Summit 2013 jest jego pozytywny wpływ na 
rozwój handlu w Polsce i jeszcze lepsze rozumienie się graczy sektora spożywczego.

Maciej Czerwiński

Podczas debat obejmujących najbardziej 
istotne zagadnienia gospodarcze i bizneso-
we, dyskutowano także na temat problemów 
przemysłu spożywczego i sektora handlu. W 
Hotelu Angelo w Katowicach podczas debaty 
„Polski konsument 2020”, eksperci z Nielse-
na i POHiD-u, szefowie firm z sektora spo-
żywczego, w tym  Maspexu oraz przedstawi-
ciele sieci handlowych reprezentujący 
m.in. Tesco i Nasz Sklep dyskutowali 
o najważniejszych zmianach, do jakich 
doszło i jakie będą zachodzić w zwy-
czajach zakupowych konsumentów w 
Polsce. Reprezentant PSH Nasz Sklep 
zwrócił uwagę na to, jak konsumenci 
z małych i średnich miejscowości po-
strzegają towary private label. – W ma-
łych miejscowościach i na wsi widoczny 
jest wzrost sprzedaży marek własnych. 
Duży progres w handlu produktami pri-
vate label obserwujemy nawet w małych 
sklepikach. To trend, który obecnie obo-

wiązuje w handlu, także lokalnym – podkre-
ślał Jan Sałata. 

Prezes Sałata odniósł się w swoich wypo-
wiedziach także do kwestii rozwoju zakupów 
internetowych oraz zmian demograficznych 
zachodzących w polskim społeczeństwie. 
– Sprzedaż online generowałaby dla nas za 
duże koszty, dlatego nie widzimy konieczności 

uruchamiania sprzedaży w sieci. Taka forma 
nabywania produktów jest skierowana do 
mieszkańców większych miast. Zakupy w Na-
szym Sklepie klienci są w stanie zrobić bardzo 
szybko, nawet w 10 minut – przekonywał wi-
ceprezes sieci Nasz Sklep oceniając potrzebę 
rozwijania sprzedaży internetowej. 

Jan Sałata powiedział podczas katowickie-
go kongresu, że nie obawia się tego, 
że społeczeństwo będzie się starzeć, 
a konsumentów będzie ubywać. – To 
nie jest prawdziwy problem. Realnym 
zagrożeniem może być za to zbyt 
duże rozwarstwienie społeczne. Uby-
wa klasy średniej i to może wpłynąć 
na zmianę zachowań zakupowych – 
podsumował Jan Sałata.

Maciej Czerwiński 

W połowie maja w Katowicach odbył się Europejski Kongres Gospodarczy, czyli najważniejsza impreza gospodar-
czo-biznesowa w Europie Środkowo-Wschodniej. Uczestniczyło w nim ok. 6000 gości, a w debatach wzięło udział 
ponad 800 panelistów z całego świata. GK Specjał reprezentował Jan Salata, wiceprezes zarządu PSH Nasz Sklep.

W dniu 24.05.2013 r. odbyło się Walne Zgromadzenie 
Akcjonariuszy Polskiej Sieci Handlowej Nasz Sklep S.A. Była 
to znakomita okazja, aby podsumować bardzo udany dla sieci 
franczyzowej rok 2012, jak i początek 2013. Na koniec 2012 roku 
w ramach sieci franczyzowej funkcjonowało 2207 sklepów wobec 
1769 na koniec 2011r. Wynika z tego, iż sieć Nasz Sklep powiększyła 
się o 438 plcówek i jest to największa liczba pozyskanych sklepów 
w ciągu roku od momentu powstania firmy. 

Stan na 30.04.2013 r.

Podkarpackie   851
Lubelskie    452
Małopolskie  223
Śląskie      400
Świętokrzyskie   97
Łódzkie    145
Mazowieckie  43
Dolnośląskie i Opolskie 45
Wielkopolskie  81
Pomorskie   21
Łącznie    2358

Stan na 31.12.2012 r.

Podkarpackie   827 
Lubelskie    435
Małopolskie    204
Śląskie     382
Świętokrzyskie    93
Łódzkie     128
Mazowieckie   43
Dolnośląskie i Opolskie   40
Wielkopolskie    54
Pomorskie   1 
Łącznie   2207

Mapy Polski z zaznaczonymi 
województwami  i ilością sklepów

Od początku 2013r  PSH Nasz Sklep nie zwalnia tempa wzrostu  
i w ciągu pierwszych 4 miesięcy br. sieć powiększyła się o 151 
sklepów. Bardzo ważnym elementem rozwoju sieci w 2013r. jest 
format twardej franczyzy Premium, w ramach której na koniec 
kwietnia działalność prowadziło 75 sklepów.

Jan Sałata
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KOLEJNE OTWARCIA PREMIUM NASZ SKLEP

SPEŁNIENIE MARZEŃ III W KAZIMIERZU 

Sklep mieści się przy ul. Tarnowskiej, czyli 
charakteryzuje się świetną lokalizacją. Liczy 
ponad 450 m2 i  oferuje ponad 6 tysięcy pozy-
cji asortymentowych. Właściciele działają w 
branży od ponad sześciu lat i jest to to już ich 
czwarta placówka handlowa tego typu. Sklep 
działa siedem dni w tygodniu, zaś znajdujący 
się w ofercie alkohol jest dostępny całą dobę. 
Właściciele, a i przedstawiciele sieci, są pew-
ni sukcesu i uznania Delikatesów Premium w 

Większość z nas marzy o słońcu, odpo-
czynku i relaksie. Lato sprawia, że mamy 
więcej energii, żyjemy bardziej aktywnie  
i chcemy dobrze wyglądać. Coraz częściej 
myślimy o aktywnym wypoczynku, który 
dla niektórych jest rodzajem „ładowania” 
wewnętrznych baterii na okres jesienno-zi-
mowy. Niestety humor często pogarsza się 
nam, gdy spojrzymy w lustro. Zmęczenie, ból 
głowy, matowa skóra i  zbędny tłuszczyk. To 
najczęstsze problemy, z jakimi zmagamy się 
po zimie. Nic więc dziwnego, że właśnie teraz  
najchętniej myślimy co zrobić?

Krok pierwszy
Podczas długo oczekiwanego urlopu za-

zwyczaj zapominamy o diecie i popełniamy 
najgorsze błędy żywieniowe: jemy zbyt mało 
posiłków w ciągu dnia, objadamy się na wie-
czór, jemy ciężkostrawne potrawy z grilla. 
Efektem takiego odżywiania jest najczęściej 
gorsze samopoczucie spowodowane proble-
mami układu pokarmowego,  czy powrót  
z dodatkowymi kilogramami. Tymczasem 
my proponujemy metodę Allevo – prosty 
sposób na wyrobienie zdrowych nawyków 
żywieniowych. Allévo oferuje kombinację 
skutecznych produktów odchudzających. Po-
może efektywnie pozbyć się zbędnych kilo-
gramów oraz utrzymać wagę bez efektu „jo-
-jo”. Firma Cederroth, która jest producentem 
posiada obszerną wiedzę i doświadczenie w 
promowaniu zdrowego stylu życia. Produkty 
Allévo  to środki spożywcze zastępujące cało-
dzienną dietę o bardzo niskiej wartości ener-
getycznej, stosowane do kontroli masy ciała. 
Produkty te zawierają wszystkie niezbędne 

LETNIE PROMOCJE W SKLEPACH MEDYCZNYCH

ZADbAJ O ZDROWIE I URODĘ     

składniki odżywcze, witaminy 
i minerały,  które są potrzebne 
do prawidłowego funkcjono-
wania organizmu. W naszych 
sklepach mamy zupy, koktajle, 
shaki batony. Produkty te są  
dostępne w kilku smakach. 

Krok drugi
Wakacje sprzyjają aktywno-

ści fizycznej, a ta nie tylko wpływa na naszą 
kondycję i sylwetkę, ale przede wszystkim 
podnosi poziom endorfin – hormonów szczę-
ścia. Urlop to dobry czas na spacery, pływanie, 
jazdę na rowerze. Aktywność fizyczną trzeba 
jednak wprowadzać stopniowo w zależności 
od własnej wydolności, gdyż nadmierny wy-
siłek może po prostu zaszkodzić. Dlatego my 
systematycznie o tej porze roku polecamy kij-
ki Nordic Walking, które pozwalają na popra-
wienie kondycji oraz rozwijanie poszczegól-
nych partii mięśni. Nordic Walking to idealna 
forma relaksu i sposób na utrzymanie zdrowia 
na najwyższym poziomie.

Krok trzeci
Zbyt duże ilości kawy, soli czy nadwaga to 

tylko niektóre przyczyny wzrostu ciśnienia 
krwi. Na nadciśnienie nie zapada się nagle, 
choroba ta może ujawnić się dopiero po kil-
ku latach. Aby jej zapobiec warto co jakiś 
czas zmierzyć ciśnienie. Wysokie ciśnienie 
objawia się najczęściej bólami i zawrotami 
głowy. Objawy te bardzo szybko się nasila-
ją, osoby chore mają problemy ze wzrokiem, 
nie mogą spać, są niespokojne, mają bóle  
w klatce piersiowej. Bogata oferta ciśnie-

Nieprzyjemnie chłodne dni odchodzą powoli w niepamięć. 
Słońca coraz więcej, za oknem cieplej, a my zrzucamy kolejne 
warstwy ubrań. Lato tuż, tuż,  a wraz nim zbliżają się zasłużone 
wakacje i czas urlopów. 

oczach konsumentów Nowego Sącza.
Na rozwój grupy zdecydowany wpływ 

mają otwarcia kolejnych oddziałów dystry-
bucyjnych GK SPECJAŁ, głównego dostaw-
cy do sieci, która stała się ogólnopolskim gra-
czem na rynku FMCG w Polsce. Delikatesy 
Premium to placówki samoobsługowe o po-
wierzchni handlowej powyżej 100 m.kw. na-
stawione na wysoki standard obsługi klien-
tów. Oferowany w nich asortyment obejmuje 

Laureaci programu stawili się w komplecie i o godzinie 7.30  pełny autokar 
opuścił rzeszowski oddział GK Specjał kierując się w stronę leżącego nad 
Wisłą zabytkowego miasta. Podróż przebiegała w miłej i wesołej atmosferze. O 
godzinie 12.00 grupa dotarła do Hotelu Król Kazimierz i po zakwaterowaniu 
przywitał nas wystawny obiad, Następnie każdy z uczestników udał się na 
konferencję prowadzoną przez Dyrektora Handlowego Mariusza Kawę. Podczas 
niej podsumowano wyniki programu Spełnienie Marzeń III, poruszono również 
zagadnienia z tematyki czysto handlowej. Omówiono m.in. ścieżkę sprzedaży, 
przebieg rozmów handlowych i analizę zachowań klientów. Pojawił się również 
wątek zachowań branżowych i biznesowego savoir vivre’u. 

W godzinach popołudniowych każdy z uczestników miał chwilę dla siebie i 
mógł skorzystać z bogatego zaplecza hotelu Spa, Wellnes czy salonu gier. Wieczór 
zwieńczył uroczysty bankiet, który oficjalną przemową rozpoczął Prezes Zarządu 
Krzysztof Tokarz. Następnie na salę wkroczył zespół klezmerski wprowadzając 
miłą atmosferę podczas kolacji. Dalsza część wieczoru upłynęła pod znakiem 
hucznej zabawy. Na drugi dzień po śniadaniu i krótkim wypoczynku w hotelu, 
około godziny 13.00, grupa udała się do restauracji hotelowej, w której serwowano 
obiad, po którym wszyscy uczestnicy pod okiem doświadczonego przewodnika 
wyruszyli na zwiedzanie Kazimierza Dolnego. Po tych wrażeniach pod koniec 
dnia nasi laureaci wrócili do Rzeszowa.

Sebastian Skrzypek

Podsumowaniem programu partnerskiego Spełnienie Marzeń 
III dla franczyzobiorców PSH Nasz Sklep S.A. była pierwsza  
z dwóch planowanych konferencji wyjazdowych, którą mieliśmy 
przyjemność zorganizować w Kazimierzu Dolnym. 

niomierzy, którą posiadamy jest w stanie 
zadowolić najbardziej wybrednego klienta. 
Małe, większe, nadgarstkowe,  naramienne, 
półautomaty, pełno automaty. Takie zróżni-
cowanie sprawia, że oferta ta jest przystoso-
wana do różnych potrzeb. Czyli do używania 
w różnych warunkach zarówno w domu, jak  
i w podróży. Pomiary ciśnienia wykonywane 
tymi aparatami są porównywalne z pomia-
rami wykonywanymi przez wykwalifikowa-
nych pracowników służby zdrowia. Następne 
kroki zaproponujemy już w naszych skle-
pach, gdzie zapewniamy miłą i profesjonalną  
obsługę. Dlatego zapraszamy na ul. T. Boya 
Żeleńskiego i ul. Zamkową,  gdzie przygoto-
waliśmy z myślą o naszych obecnych i przy-
szłych klientach szeroki wybór produktów,  
a przede wszystkim zapewniamy fachowe 
doradztwo i pomoc w zakresie wybranego 
produktu. 

Zapraszamy wszystkich do udziału w let-
niej promocji przygotowanej przez naszą 
firmę – proponujemy zaskakujący rabat na 
wybrany asortyment.

Jolanta Darłak 

Delikatesy Premium Nasz Sklep nie 
zwalniają tempa i kolejni fraczyzo-
biorcy uruchamiają placówki pod 
tym szyldem. Na początku maja 
do sieci weszło kilka sklepów, m.in. 
placówka Grzegorza Zaranka i Mar-
cina Króla z Nowego Sącza.

towary wiodących producentów, produkty 
świeże, ale również najlepszej jakości specja-
ły regionalne.

Sieć przewiduje, że do końca 2013roku 
działać będzie 160 sklepów pod szyldem De-
likatesy Premium.

Jan Sałata
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SKLEP INTERNETOWY WWW.CEZAL24.PL DObRZE PRZYGOTOWANY DO SEZONU

NOWE PROPOZYCJE NA LATO 
TARGI PRACY W ŁAŃCUCIE ORAZ LEŻAJSKU

DObRZY PRACOWNICY ZAWSZE POSZUKIWANI

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.

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

DroDzy Klienci!!!
Czy jesteśCie gotowi na jeszCze bardziej 

atrakCyjne Ceny i  jeszCze więCej nowośCi?

O tej porze roku warto przede wszystkim 
chronić naszą skórę przed szkodliwym dzia-
łaniem promieni słonecznych. Nieocenioną 
pomocą będą preparaty firmy Soraya.
•	 Balsamy do opalania dla dzieci SPF  25, 

30, 50
•	 Balsamy do opalania SPF 10, 15, 25, 30, 

45, 50
•	 Balsamy do opalania wodoodporne SPF  

10, 15, 25, 30, 45
•	 Balsamy po opalaniu chłodząco- łago-

dzące
•	 Balsamy po opalaniu utrwalacjące  opa-

leniznę 
Oprócz promieniowania ultrafioletowego 

nasze ciała mogą być narażone na bolesne 
i często powodujące zakażenia ukąszenia 
komarów, muszek  i innych owadów. By 
uniknąć ataków natarczywych insektów lub 
załagodzić następstwa ich ukąszenia należy 
zaopatrzyć się w preparaty firmy Autan, Mo-
squito- Band- opaski przeciwko komarom 

i insektom działające do 4 tygodni oraz pę-
dzelki do wyciągania kleszczy.

Niewielki wydatek, lecz bardzo przydat-
ny na szlakach turystycznych, to produkty 
firmy Hartmann czyli plastry kojące i goją-
ce drobne skaleczenia, otarcia i odparzenia. 
W naszym sklepie zgromadziliśmy ich duży 
wybór.

Wiemy wszyscy że, przed urlopem często 
nie mamy zbyt wiele czasu na zakupy, dlatego 
najlepszym rozwiązaniem będą zakupy przez 
sklep internetowy www.cezal24.pl. W domo-
wym zaciszu możemy łatwo i przyjemnie do-
konać zakupów. Szybka realizacja zamówień 
zapewni Państwu spokój i gwarancję najwyż-
szej jakości asortymentu.

Wszystkie wymienione wyżej produkty 
medyczne znajdziecie Państwo w sklepie in-
ternetowym www.cezal24.pl oraz w naszych 
salonach medycznych na terenie Rzeszowa  
i Katowic.

Życzymy udanych zakupów i wspaniałego 
wypoczynku wakacyjnego.

Dominika Konopka 

Szybkimi krokami zbliżamy się do najbardziej oczekiwanej pory roku – lata. Kojarzy się ono nieodłącznie  
z wakacjami, wypoczynkiem, i tym wszystkim, o czym się marzy przez pozostałą część roku. by wspomnienia  
o wakacjach były równie przyjemne jak marzenia o nich, warto zabezpieczyć się przed ewentualnymi zagrożeniami. 

NOWOŚCI!!!
Letni okres to doskonały czas na zadbanie o swoją skórę i ciało. Nowości w ofercie naszych sklepów to kosmetyki KROPLA ZDROWIA, 
przeznaczone dla Klientów, ceniących  naturalne składniki w oferowanych produktach. Kosmetyki Kropla Zdrowia to nie tylko ekologiczne, 
zdrowe produkty dla naszej skóry lecz także najnowocześniejsza technologia.  
W ofercie znajdą Państwo kosmetyki z linii medycznej, oparte na leczniczym działaniu nanosrebra i białej glinki,  ekologicznej, na bazie 
olejku arganowego, borowiny oraz naturalnych olejów a także produkty wzbogacone ozonem.

WYPRZEDAŻE!!!
Oprócz nowości w naszych salonach medycznych pomagamy także kupić najtaniej w oparciu 
o wyprzedaże i promocje. 
Na letni czas proponujemy wybrane modele odzieży medycznej oraz obuwia tańsze  
nawet o 50% !!! To doskonała okazja, aby dokonać zakupów w atrakcyjnych cenach.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszych salonów medycznych!!!

Małgorzata Bizoń

Targi pracy to nie tylko możliwość  pozyskiwania nowych kandyda-
tów do pracy w strukturach firmy,  ale i budowanie świadomości marki 
„Specjał” wśród odwiedzających. W kwietniu przedstawiciele Specjału  
mieli możliwość zaprezentowania działalności Grupy Kapitałowej oraz 
ofert pracy podczas targów organizowanych przez urzędy w Łańcucie 
oraz Leżajsku. 

Obok 42 innych wystawców Specjał gościł 18 kwietnia w bursie szkol-
nej Zespołu Szkół przy ul. Armii Krajowej w Łańcucie. Targi cieszyły 
się bardzo dużym zainteresowaniem odwiedzającym. W ciągu kilku 
godzin  stanowisko firmy odwiedziło kilkaset osób. Przeprowadzono 
krótkie rozmwy oraz pozyskano aplikacje od osób ubiegających się o 
pracę na stanowiskach sprzedawców, przedstawicieli handlowych, ma-
gazynowych, kierowców, sprzątaczek  czy pracowników ochrony. Po-
nieważ rozmówców częstowano cukierkami, to baza kandydatów rosła 
wprost proporcjonalnie do ubywania słodyczy  w koszyku. Tegoroczna  
III edycja Targów Łańcuckich pokazała, że osób poszukujących pracy w 
powiecie łańcuckim jest coraz więcej.

Szybki rozwój GK Specjał powoduje, że pozyskiwanie nowych pracowników jest nieodzownym elementem 
działalności firmy. A to oznacza nie tylko konieczność bezpośredniej współpracy z urzędami zatrudnienia, ale i 
uczestnictwo w organizowanych przez nie Targach Pracy

Firma Cezal oferuje najlepsze produkty po najniższych cenach!!!

Natomiast 25 kwietnia przedstawiciele Specjału skierowali swo-
je kroki do Leżajska. Tym razem nie na pielgrzymkę, ale na „VI 
Leżajskie Targach Pracy 2013”, których organizatorem był Powia-
towy Urząd Pracy w Leżajsku oraz Starostwo Powiatowe. Targi 
odbywały się w Zespole Szkół Technicznych w Leżajsku. Wzięło w 
nich udział 70 wystawców, głównie z powiatu leżajskiego, ale także 
z sąsiednich powiatów. Leżajskie Targi Pracy cieszyły się bardzo 
dużym zainteresowaniem, o czym świadczy fakt, że odwiedziło je 
około 2000 osób. Tu także baza kandydatów do pracy w Specjale z 
tego terenu zdecydowanie się zwiększyła. Największym zaintere-
sowaniem cieszyły się oferty prac administracyjnych, dla przed-
stawicieli handlowych, magazynierów oraz kierowców. 

Warto w tym miejscu skierować apel do czytelników: jeśli wśród  
znajomych macie osoby zainteresowane pracą w naszej firmie, to 
my mamy nadzieję, że swoją pracą przyczynią się do utrwalenia 
pozytywnego wizerunku firmy „Specjał”. Zachęcamy do składania 
podań. 

Barbara Przywara
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AGENCJE OCHRONY GK SPECJAŁ POPRAWIAJą 
KONKURENCYJNOŚĆ PARTNERóW

SZKOLENIA W GRUPIE KAPITAŁOWEJ SPECJAŁ
UMIEJĘTNOŚCI NEGOCJACYJNE WAŻNE DLA WSZYSTKICH

człowiek kwartału
KACPER HADRIAN

Pracownik Działu Rozliczeń i Administracji jest zatrudniony w PSH Nasz Sklep SA od 
2 lat na stanowisku referenta ds. administracyjno-handlowych. Ma 26 lat i jest osobą ener-
giczną,  cechującą się bardzo dobrą komunikatywnością. Dzięki temu szybko nawiązuje 
kontakty interpersonalne zarówno z współpracownikami, jak i klientami. Jako pracownik 
jest bardzo rzetelny i odpowiedzialny. Będąc jego bezpośrednim przełożonym na co dzień 
mogę obserwować, jak bardzo jest zaangażowany w realizację powierzonych obowiązków. 
Po pracy jest zagorzałym fanem siatkówki oraz organizatorem i sędzią w amatorskich za-
wodach odbywających się cyklicznie na rzeszowskiej „Polibudzie”.

Sebastian Skrzypek

Dynamiczny rozwój branży FCMG w ostatnich latach zwiększa potrzebę konkurencyjności firm na rynku. A to 
wiąże się z obniżaniem kosztów własnych firmy. I temu służy oferta GK Specjał obejmująca m.in. usługi ochrony, 
sprzątania oraz outsourcingu pracowniczego. 

Szkolenia dla kadry kierowniczej oraz kup-
ców odbyły się w oddziałach rzeszowskim 
oraz łódzkim. Uczestnikami byli zarówno 
dyrektorzy oddziałów, kierownicy średniego 
szczebla, jak również przedstawiciele handlo-
wi. Natomiast oddzielną grupę szkoleniową 
stanowili kupcy z poszczególnych oddziałów. 

W Grupie Kapitałowej Specjał funkcjonu-
je opracowany na podstawie własnych do-
świadczeń firmy wzorzec negocjacyjny, który 
stanowi podstawowe narzędzie dla  kupców 
oraz handlowców. Przygotowując programy 
szkoleniowe uwzględnia się dotychczasowe  
doświadczenia oraz analizuje szczegółowo 
zbadane potrzeby.

Chodzi o to, aby zarówno kadra kierowni-
cza, jak i kupcy byli przeszkoleni z zakresu 
negocjacji,  gdyż w branży handlowej jest to  
podstawowa umiejętność wykorzystywana 
w codziennej pracy zarówno w kontaktach 
biznesowych z producentami, dostawcami i 
partnerami,  jak również pracownikami.

Partnerem Specjału realizującym kursy 
jest firma European Training Center (Eu-
ropejskie Centrum Szkoleń). Jest to jedna 

Poszerzanie wiedzy w dziedzinie negocjacji kupieckich to dla Grupy Kapitałowej Specjał jedno z kluczowych za-
dań. Dlatego też w ramach polityki szkoleń pracowniczych realizowanej w Grupie w pierwszym kwartale roku  
przeprowadzono specjalistyczne kursy dotyczące takich właśnie negocjacji.

Dzięki ofercie Agencji Ochrony i Usług Porządkowych Specjał Ochro-
na oraz Nasz Sklep można wyraźnie zmniejszyć miesięczne wydatki stale 
ponoszone przez zleceniodawców i związane m.in. z wynagrodzeniami, 
urlopami, zwolnieniami chorobowymi. Niezwykle ważne jest tu to, że 
pomimo niższych kosztów firma zachowuje dotychczasową jakości pracy 
personelu. Z tego typu usług oferowanych przez GK Specjał korzystają tak 
renomowane marki jak: Kraft, Zakłady Mięsne Dobrowolscy, czy Polfa. 

Wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Specjał Agencje Ochrony i 
Usług Porządkowych Specjał Ochrona, Nasz 

Sklep oraz Arma funkcjonują na rynku 
od 1995 roku. Posiadają wszystkie ko-
nieczne koncesje i pozwolenia upo-

ważniające do realizacji 
usług na terenie ca-
łego kraju. Wyko-
rzystywane i wdra-
żane są na bieżąco 

wszystkie najnowsze roz-
wiązania, co powoduje, że 

aktualnie są to jedne z naj-
nowocześniejszych firm  
w branży. Ze względu na 
potencjał i ilość zatrud-
nionych pracowników 

są one także liderami na 
rynku usług ochrony oraz 

usług porządkowych na 
terenie południowo-

-wschodniej Polski. 

z czołowych firm szkoleniowych istniejącą 
na polskim rynku od 1998 roku. Firma za-
trudnia 16 trenerów oraz współpracuje z 30 
specjalistami z różnych dziedzin. Wszyscy 
trenerzy są wysoko wykwalifikowanymi fa-

chowcami, których wiedzę i umiejętności 
potwierdza wieloletnia praktyka zawodowa i 
bardzo dobre referencje innych uczestników 
szkoleń.

Sebastian Katlewski

O kompetencjach Agencji może świadczyć:
•	 zatrudnienie – ponad 3000 osób
•	 ilość aktualnie obsługiwanych klientów – około 2500 
•	 zasięg działania – południowa i centralna Polska

Na potencjał Agencji Ochrony istotny wpływ ma również 
wsparcie Grupy Kapitałowej, która w rankingach Rzeczypo-
spolitej i Polityki znajduje się w setce największych przedsię-
biorstw w Polsce.

Jeżeli zleceniodawca Agencji w związku z prowadzoną dzia-
łalnością dokonuje miesięcznych wpłat na fundusz PFRON  
i szuka możliwości ich obniżenia, to warto skorzystać właśnie 
z usług agencji ochrony obiektów i usług porządkowych GK 
Specjał. Zgodnie bowiem z obowiązującymi przepisami agen-
cje zapewniają ulgę we wpłatach na fundusz PFRON wyso-
kości od 50% do 80% wartości faktury netto za świadczone 
usługi. 

W związku z prowadzoną działalnością Agencje Ochrony 
posiadają Polisę OC zawartą na podstawie umowy ubezpie-
czenia w Towarzystwie Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A. 
Zakres odpowiedzialności cywilnej wynosi 17 000 000,00 PLN.  

Podsumowując:
Segment ochrony GK Specjał to:
PPHU Specjał  Sp. z o.o.  Koncesja  Nr  L – 0310/00
PSH Nasz Sklep S.A.          Koncesja  Nr  L – 0237/01
„ARMA” Sp. zo.o. Koncesja  Nr  L – 0049/99

Marcin Martowicz



Do decyzji o poszerzeniu działalności firmy na te regiony  przyczy-
nił się rozwój prac związanych z górnictwem ropy i gazu na tym te-
renie. Nic więc dziwnego, że jako firma specjalizująca się w ochronie 
klientów z tej branży także w północno-wschodniej Polsce Arma go-
towa jest do wykonania dla nich usług w najtrudniejszych warunkach 
w bardzo szybkim czasie. Jak każdy oddział firmy również poznań-
ski ma w ofercie szeroki zakres usług dla biznesu, usługi ochrony, 
sprzątania oraz szeroko pojęte usługi outsourcingowe. Firmy coraz 
częściej korzystają z możliwości przekazania zewnętrznym przedsię-
biorstwom usług sprzątania, dozoru i ochrony zakładu. Arma gotowa 
jest również przejąć takie zadania jak proste prace pomocnicze czy 
obsługę magazynową. Outsourcing oferowany przez firmę pozwala 
zoptymalizować koszty obsługi oraz zwiększyć bezpieczeństwo orga-

nizacyjne przedsiębiorstwa. 
Dodatkowym atutem oferowanych przez podkarpacką firmę 

usług jest możliwość skorzystania ze sprzedaży wiązanej łączącej np. 
usługi dozoru wraz z zamontowaniem wyspecjalizowanych syste-
mów telewizji dozorowej, systemów kontroli dostępu czy systemów 
sygnalizacji włamania i pożaru.  W zależności od długości trwania 
kontraktu system ten jest rozliczany w comiesięcznych kosztach da-
nej usługi i nie obciąża jednorazowo klienta.  

Firma podchodzi bardzo elastycznie do każdego zadania i zapew-
nia bezpieczeństwo nawet w bardzo trudnych warunkach.

Zapraszamy do współpracy. 

Arkadiusz Marcinowski 

ARMA ZWIĘKSZA ZASIĘG

Spółka Arma zwiększa swój terytorialny obszar działania oferując usługi w północno-zachodniej części kraju. Powstały 
w Poznaniu oddział będzie obsługiwał rejon Wielkopolski  oraz województwa pomorskie i zachodniopomorskie. 


