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Rozmowa z Krzysztofem toKarzem pRezesem GK specjał

Już pod koniec minionego roku wszystko 
wskazywało na to, że będzie on udany. Czy 
ostateczne podsumowanie 2014 roku potwier-
dziło te przypuszczenia?

Z pewnością był to rok znacząco lepszy niż 
2013. Poprawa sytuacji w segmencie hurto-
wym jest bardzo wyraźna. Zamierzenia reali-
zowane przez wiele miesięcy zaczęły przyno-
sić efekty. Mam tu na myśli zarówno projekty 
asortymentowe – nabiałowy, czy alkoholowy, 
jak i inwestycje w logistykę. To spowodowało, 
że udało się nam zmniejszyć koszty, a w efek-
cie nasza rentowność zaczęła wyraźnie rosnąć. 

Mówił Pan, że celem jest osiągniecie ren-
towności  na poziomie 1 proc. Na ile udało się 
GK Specjał przybliżyć do tego celu?

Trzeba mieć świadomość, że nie jest to per-
spektywa jednego roku, ale kilku lat. Nikt nie 
oczekiwał, że w roku ubiegłym, a nawet w bie-
żącym uda się to zadanie zrealizować. Ale ten-

Inwestycje przynoszą efekty

dencja jest korzystna i to obecnie jest najważ-
niejsze. Jestem przekonany o tym, że z roku 
na rok wskaźniki, w tym także rentowność, 
będą coraz lepsze. Tym bardziej przy inwe-
stycjach w e-hurtownię i cały system elektro-
niczny, który będzie działał coraz efektywniej. 
Zwłaszcza, iż projekty asortymentowe nie są 
przecież zamknięte, a poszerzane będą także  
o nowe kategorie, np. kategorie rybne.

Podczas niedawnej konferencji przedstawił 
Pan twarde oczekiwania pod adresem pro-
ducentów. Czy negocjacje nowych warunków 
handlowych z dostawcami zaczynają przyno-
sić efekty?

Producenci rozumieją nasze strategiczne 
plany i rolę na rynku. Za wcześnie jednak na 
ogłaszanie sukcesu negocjacji nowych warun-
ków handlowych. Trzeba bowiem pamiętać  
o tym, że kształt umów musi być taki, iż bę-
dzie zadowalał wszystkie strony rozmów.  
I muszą one pamiętać o tym, że celem jest za-

pewnienie produktów na pólkach sklepowych 
nie tylko w konkurencyjnych cenach, ale  
i z odpowiednim wsparciem sprzedaży. Dla-
tego zależy nam na  zacieśnieniu współpracy 
i partnerstwie w obszarach marketingowo-lo-
gistycznych. Główni gracze z poszczególnych 
kategorii są naszymi partnerami w ramach 
projektu Uniwersytetu Franczyzobiorcy, gdzie 
będą dzielić się wiedzą na temat  swoich ka-
tegorii produktowych. Te elementy są równie 
ważne co negocjacje o charakterze cenowym.

Jaka obecnie część sprzedaży sektora dys-
trybucji Grupy trafia do franczyzobiorców?

Wraz z rozwojem sieci franczyzowych cały 
czas zwiększa się ich udział. Liczymy na to, 
że docelowo wskaźnik ten przekroczy 50%  
w roku 2017, co pokryje się liczbą ponad 10 
tys. sklepów. Dlatego tak istotny jest rozwój 
zaplecza detalicznego. Naszym celem jest by-
cie organizatorem sieci franczyzowej, a w dru-
giej kolejności dystrybutorem.
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W jaki sposób chcecie pozyskać tak dużą 
liczbę sklepów franczyzowych?

Wyznaczyliśmy trzy ścieżki dojścia do tego 
wyniku. Pierwsza to tradycyjny rozwój orga-
niczny poprzez przyłączenie się do naszych 
sieci  kolejnych detalistów. Druga to wyjście z 
naszą ofertą franczyzową poza granice kraju. 
Właśnie do sieci Nasz Sklep dołącza około 50 
sklepów w Anglii. Trzecia zaś to powiększanie 
sieci poprzez akwizycje, lub fuzje, drogą wy-
miany akcji i udziałów w już działających na 
rynku sieciach. Sądząc po trwających obecnie 
rozmowach ta ścieżka jest bardzo obiecująca.

Rozwój organiczny wymaga konkurencyj-
ności oferty franczyzodawcy.

Naszym partnerom detalicznym propo-
nujemy nie tylko korzystne warunki handlo-
we. Zapewniamy przede wszystkich opiekę 
dedykowanych koordynatorów sprzedaży, 
regularną obsługę, ale również dobrą logisty-
kę ogólnopolskiego dystrybutora firmy Spe-
cjał. Należy przy tym pamiętać, że warunki 
handlowe to nie tylko proponowane ceny 
sprzedaży dystrybutora hurtowego, czy orga-
nizatora sieci. Gdyby spojrzeć na to z punktu 
widzenia wszystkich korzyści finansowych 
jakie zapewniamy detaliście, to jesteśmy wy-
raźnie konkurencyjni. Chodzi o to, że sumując 
z jednej strony warunki zakupu towaru przez 
detalistę, z drugiej zaś wielkość wypłacanego 
mu retra uzyskujemy taki poziom opłacalno-
ści, jakiej nie jest w stanie zapewnić prawdo-
podobnie nikt inny. Przekonujemy franczy-
zobiorców także tym, iż proponowane przez 
nas metody uporządkowania sklepu i półki 
oraz wykorzystania planogramów pozwala-
ją  wyeliminować szereg błędów i zbędnych 
kosztów. Zapewniamy jednocześnie pomoc w 
aranżacji  sklepów i prawidłowym, zgodnym z 
zasadami merchandisingu ustawieniu towaru 
na półkach. Z tego właśnie powodu mocno in-
westujemy w ludzi - tylko w styczniu tego roku 
zwiększyliśmy liczbę koordynatorów sieci do 
ponad 100 osób, przyjmując kilkudziesięciu 
nowych pracowników.

A więc kolejne inwestycje i związane z nimi 
koszty. Czy w tej sytuacji uda się utrzymać 
dotychczasowe  pozytywne wyniki finansowe 
grupy?

Jestem o tym przekonany, chociaż nie bę-
dzie to łatwe. Tym bardziej, że są to inwesty-
cje długoterminowe, które przyniosą efekty w 
dalszej przyszłości. Nie możemy jednak prze-
gapić momentu, w którym konieczne jest bu-
dowanie siły grupy na wiele nadchodzących 
lat. Celem jest zrównoważony rozwój, tak aby 
być wiarygodnym partnerem dla wszystkich 
interesariuszy, nie zapominając o zyskowności 
grupy Specjał.

Powstała spółka Specjał Finanse. Czy po-
wołał ją Pan tylko dla obsługi partnerów 
Grupy, czy też będzie ona miała za zadanie 
wyjście z ofertą także do podmiotów nie zwią-
zanych ze Specjałem?

Mamy ogromne doświadczenie w dziedzi-
nie pozyskiwania środków dla naszej działal-
ności, współpracujemy z różnorodnymi insty-
tucjami finansowymi od banków poczynając 
na firmach ubezpieczeniowych kończąc. O 
naszej skuteczności może świadczyć fakt, że 
zachowujemy cały czas dobrą płynność fi-
nansową. Uznaliśmy, że warto się tą wiedzą 
podzielić z naszymi partnerami i wesprzeć ich 
działania. Dlatego powołaliśmy spółkę Specjał 
Finanse. Okazuje się jednak, że zainteresowa-
nie naszą ofertą jest o wiele szersze i wychodzi 
poza Grupę i jej partnerów. Wszystko wska-
zuje więc na to, że będziemy także podobne 
usługi oferowali podmiotom całkowicie ze-
wnętrznym. Jesteśmy do tego naprawdę do-
brze przygotowani.

Czyli oznacza to, że Grupa Specjał poszerza 
swoją działalność o kolejny filar. Już nie tylko 
handel FMCG, Cezal i agencje ochrony, ale i 
finanse?

Wygląda na to, że tak!  

Dziękuję bardzo za rozmowę.

Witold Nartowski 
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SPECJAŁ POMOŻE TAKŻE  
W FINANSOWANIU

Pomysł wyszedł od naszych partnerów. Mają potrzeby finansowe, które tylko 
częściowo możemy zaspokoić w ramach kredytu kupieckiego. - Ze względu na ska-
lę naszej działalności jesteśmy w stanie wynegocjować dla nich korzystne warunki 
finansowe w bankach -  twierdzi Krzysztof Tokarz, prezes zarządu GK Specjał. 

Spółką kierują menadżerowie z wieloletnim doświadczeniem bankowym. Po-
średnictwo kredytowe będzie stanowić jeszcze jeden produkt oferowany partne-
rom przez grupę. Dzięki skali działania negocjujemy warunki pozwalające ofero-
wać naszym klientom propozycje szyte na miarę.

W swojej ofercie spółka posiada produkty wyselekcjonowanych partnerów za-
równo dla osób fizycznych,  jak i dla firm. Pochodzą one od renomowanych in-
stytucji finansowych działających na rynku w zakresie kredytowania, leasingu, 
faktoringu i ubezpieczeń. W przypadku oferty kompleksowej dla firm posiadamy 
produkty dedykowane dla Specjał Finanse na korzystnych dla klienta warunkach.

Specjał Finanse świadczy działalność w zakresie:
- pożyczek gotówkowych i konsolidacyjnych,
- kredytów firmowych,
- leasingi i factoringu, 
- oferty dla rolników,
- ubezpieczeń,
- kredytów hipotecznych.

Naszym klientom zapewniamy możliwość skorzystania z najlepszych na rynku 
cen na dostawy energii elektrycznej, pojazdów, maszyn, usług GSM, internetu, czy 
urządzeń biurowych.

Maciej Czerwiński

W grudniu ubiegłego roku Grupa Kapitałowa Specjał utworzyła 
firmę doradczą świadczącą szeroką gamę usług finansowych. 
Specjał Finanse powstała w oparciu o wieloletnie tradycje Grupy. 

Grzegorz Łuksik, Prokurent

Witold Marek Członek Zarządu Specjał Finanse
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Jakie jest miejsce GK Specjał wśród partnerów handlowych 
Bakallandu i Delecty?

Grupa Kapitałowa Specjał to od wielu lat kluczowy i zaufany 
partner handlowy dla Delecty. Mam nadzieję, że podobnie stanie 
się z marką Bakalland, która na dzień dzisiejszy zaczyna budować 
swoją pozycję w GK Specjał.

Specjał poczynił w minionych latach spore inwestycje. Czy i jak 
wpłynęły one na zakres współpracy z Państwa firmą? 

Rozwój i inwestycje GK Specjał budzą uznanie i  z pewno-
ścią stawiają go w grupie liderów rozwoju na rynku hurtowym.   
Z naszego punktu widzenia, najważniejsze są 2 obszary: dalsza 
ekspansja oparta o efektywną platformę logistyczną oraz inwe-
stycje w rozwój sklepów detalicznych będących najważniejszym 
ogniwem pomiędzy producentem a konsumentem.

Jakie znaczenie ma dla Państwa fakt, iż Specjał stał się dystry-
butorem o charakterze ogólnopolskim? 

Kluczowe. Marki Bakalland i Delecta są znane w całej Polsce 
i możliwość zapewnienia im właściwej dystrybucji na obszarze 
całego kraju ma dla nas duże znaczenie. Mając możliwość pracy 
z ogólnopolskim dystrybutorem, łatwiej o spójną politykę, działa-
nia oraz przepływ informacji. 

Jak ocenia Pan wspólne działania Specjału i Bakallandu  
w dziedzinie wspierania sprzedaży Państwa produktów? 

Uważam, że w tej dziedzinie robimy bardzo dużo (szczególnie 
Delecta ma bogate doświadczenie): udział w targach, programach 
lojalnościowych czy narzędziach promocyjnych zarówno na po-
ziomie hurtu,  jak i detalu pozwala nam wspólnie rozwijać rynek. 
Liczymy, że w najbliższym roku zdecydowanie poprawimy wspar-
cie dla Bakallandu.

Czy współpraca obu firm w zakresie wprowadzania na rynek nowych 
produktów spełnia Państwa oczekiwania i co byście w tym zakresie 
zmienili, lub poprawili?

Nowości są motorem napędowym kategorii, w których funkcjonujemy. 
Jako lider rynkowy (Bakalland w bakaliach a Delecta w rynku pieczenio-
wym i deserowym) czujemy się w obowiązku pobudzać rynek nowościami 
i innowacjami. W ich dystrybucji i prezentacji poprzez gazetki pomaga 
nam GK Specjał. Myślę, że obszarem do jeszcze lepszego zagospodarowa-
nia przez nas jest liczny i profesjonalnie zarządzany zespół Przedstawicieli 
Handlowych GK Specjał – szczególnie w kontekście naszych sukcesów z 
linią batonów zbożowych Ba!,  czy deserów instant Delecta. Istotna jest 
też szybkość z jaką wprowadzane i dystrybuowane są nowości. Dziś, przy 
porównywalnej ofercie i serwisie przewagą konkurencyjną pomiędzy dys-
trybutorami staje się dostępność nowości – uważam, że w tym obszarze 
możemy wspólnie wypracować lepsze rozwiązania.

Czego mogą się spodziewać klienci Specjału od Bakallandu i Delecty 
na zbliżające się święta Wielkiej Nocy?

Święta Wielkanocne to tradycja wypieków i spotkań z najbliższymi. 
Trudno wyobrazić sobie świąteczny stół bez baby wielkanocnej czy ma-
zurków. Gwarancją udanych i najwyższej jakości wypieków są produkty 
Delecty i bakalie Bakalland. Tym samym dla klientów Specjału przygoto-
waliśmy atrakcyjne promocje dostępne w gazetkach Specjał i Nasz Sklep. 
Będą to dodatki i przyprawy do pieczenia Delecta oraz masy i bakalie 
Bakalland.  

Gdyby miał Pan złożyć życzenia obu firmom, to jak one by brzmiały?
Życzę Państwu i nam owocnej współpracy z korzyścią dla obydwu stron.

Dziękuję za rozmowę.

Witold Nartowski

WAŻNY JEST ROZWóJ DETALU
Rozmowa z Markiem Moczulskim, prezesem zarządu firm Delecta i Bakalland
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SPECJAŁ ODDZIAŁ CZELADŹ

W CZELADZI WIEDZą JAK TO ROBIĆ….

Specjał oznaczał zmiany…
Marek Bydłowski, dyrektor oddziału wspomina, że przed wejściem w struk-

tury Specjału hurtownia BJ Maciejaszek była, jak na lokalne warunki, średniej 
wielkości dystrybutorem ogólnospożywczym obsługującym przede wszystkim 
inne podmioty hurtowe. Firma oferowała wówczas około 3 tys. pozycji asorty-
mentowych produktów suchych oraz soków i napojów. – Przyłączenie firmy do 
GK Specjał, które nastąpiło w połowie października 2007 roku zmieniło diame-
tralnie wszystko. Nie tylko zwiększono asortyment i nastąpiło jego zróżnicowanie. 
Przede wszystkim zaszły generalne zmiany w strukturze klientów. Wzrosło zna-
czenie odbiorców detalicznych, głównie sklepów. Obecnie stanowią oni około 82 
proc. naszych partnerów, zaś hurt około 18 proc. A co najważniejsze wprowadzono 
standardy i procedury Specjału. Nowa organizacja logistyki, przeprowadzenie się  
w lipcu 2010 roku do nowych magazynów w obiektach Pannatoni, a także podpisa-
nie umów z dużymi, sieciowymi odbiorcami zaowocowało nienotowanym dotych-
czas wzrostem sprzedaży – opowiada dyrektor Bydłowski.

Asortyment optymalizowany
Aktualnie Specjał Czeladź oferuje swoim klientom ponad 5000 produktów 

suchych oraz napojów, 1000 SKU piwa i alkoholi oraz niewiele mniej wyrobów 
tłuszczowych i nabiałowych. To poniekąd efekt poszerzania oferty asortymen-
towej przez całą Grupę poprzez realizację projektów: alkoholowego oraz nabia-
łowo tłuszczowego. W oddziale przyznają, że oferta mogłaby być nawet szersza, 
jednak nie ma potrzeby proponowania klientom produktów, których sprzedaż 
nie przyniesie ani im, ani Specjałowi oczekiwanych efektów. – Także dlatego ma-
leje w oddziale ilość oferowanych produktów lokalnych. Mamy obecnie na półkach 
towar od 150 dostawców, jednak tylko 5 proc. listy asortymentowej to produkty 
mniejszych, lokalnych producentów. Jeszcze przed paru laty było to nawet 20 proc. 
Jeśli jednak nie ma na nie wystarczającego zapotrzebowania, to nie ma sensu po-
zostawiać ich w ofercie. Podobnie jak wielu towarów, których dostawcy w sposób 
niewystarczający wspierają sprzedaż – opowiada Wojciech Szołtysik, szef działu 
sprzedaży. – Co miesiąc dokonujemy oceny sprzedaży poszczególnych produktów 
w okresie ostatnich 180 dni i podejmujemy decyzje, które pozostawić, a które zaś 
zastąpić innymi. 

Od Opola po Chrzanów
Podobnie jak inne oddziały Specjału także Czeladź ma precyzyjnie określony 

teren na którym działa. Nie może być przecież tak, że poszczególne oddziały 
Grupy będą ze sobą konkurowały. Dlatego też na północ od Czeladzi oddział 
operuje aż po Częstochowę, na zachodzie po Opole, zaś na południu aż do Pod-
beskidzia i granice państwa. Na wschód sięga po Chrzanów, dalej bowiem to już 
teren innych oddziałów. To niemal trzykrotnie większy obszar, niż przed przeję-
ciem Maciejaszka przez Specjał. – Obsługujemy właściwie wszystkie sieci handlo-
we działające na Śląsku i Podbeskidziu. Mamy około 1600 stałych klientów i jak 
sądzę, niewielu jest w tym regionie detalistów, którzy w mniejszym lub większym 
stopniu nie korzystali z naszych usług – podkreśla dyrektor Marek Bydłowski.

Ponad 7000 produktów w ofercie, blisko 1600 klientów i około 4100 m2 powierzchni magazynowej wysokiego 
składu. To tylko niektóre techniczne wskaźniki charakteryzujące oddział Specjału w Czeladzi. 

Dyrektor Marek Bydłowski:  
35 proc. rocznie to chyba niemało? 

Anna Wittig, szefowa Działu Zakupów i Marketingu  
nie kryje dumy z Katalogu Targowego  

Wojciech Szołtysik, szef Działu Sprzedaży.
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Pod znakiem Katalogu Targowego
Oddział dysponuje obecnie magazynem wysokiego składu  

o powierzchni około 4100 m2, w tym także powierzchnią chłodni-
czą. Zatrudnia około 110 osób, z których znaczącą część stanowią 
przedstawiciele handlowi – przy takiej jak obecnie liczbie klientów 
ich sprawna i efektywna obsługa stawiana jest na pierwszym miej-
scu. Mając do dyspozycji ponad 30 samochodów oddział gwarantu-
je dostawy w ciągu 24 godzin od momentu dokonania zamówienia 
przez klienta. – Sprzedaż wspierana jest tradycyjnymi metodami: ga-
zetki promocyjne, biesiada handlowa, na która zapraszani są najlepsi 
dostawcy i klienci. Mamy także program lojalnościowy dla naszych 
partnerów. Jednak  naszym największym powodem do dumy jest co-
roczny Katalog Targowy. To nasz autorski pomysł sprzed parunastu 
lat, który doskonale sprawdził się w praktyce. Obszerne wydawnictwo 
prezentujące naszą ofertę i zapewniające klientom rozmaite korzyści 
ukazuje się wczesną jesienią i jak dotąd nas nie zawiodło – opowiada 
Anna Wittig, szefowa działu zakupów i marketingu.

Wyniki godne mistrza
Przez minione 4 lata, czyli od wprowadzenia się oddziału do no-

wych pomieszczeń magazynowych sprzedaż wzrosła tu o ponad 
140 proc., czyli średnio rocznie z górą 35 proc. Mając w pamięci co  
w tych latach działo się na rynku, kiedy to wiele firm odnotowywało 
raczej spadek sprzedaży spowodowany spowolnieniem gospodar-
czym , wynik taki trzeba uznać za rewelacyjny. Marek Bydłowski 
ocenia, że złożyło się na to wiele czynników. Z jednej strony to 

efekt poszerzenia oferty asortymentowej i dostosowywania jej do 
oczekiwań klientów, doskonalszych możliwości logistycznych oraz 
wprowadzenia procedur Specjału. Z drugiej natomiast ogromne 
znaczenie ma doświadczenie pracowników oddziału. To w większo-
ści ludzie pracujący w handlu od lat i doskonale znający specyfikę 
lokalnego rynku. Połączenie tych dwóch elementów zaowocowało 
takimi, a nie innymi wynikami. 

(WN)
 

Spotkanie zainaugurował prezes Krzysztof Tokarz  przedstawiając 
aktualną strategię Grupy Kapitałowej Specjał. 

Ważnym tematem było uporządkowanie danych w systemie in-
formatycznym w celu przygotowania oferty produktów dla platfor-
my e-hurtownia, która ruszy w najbliższym czasie. Omawiano także 
procedurę  wprowadzania nowych produktów, czy dostawców do 
oferty firmy. 

W celu przyspieszenia obiegu dokumentów wszystkim producen-
tom proponujemy przejście z faktur papierowych na elektroniczne, 
wysyłane do nas w formie pdf. Jest to korzystne zarówno dla pro-
ducentów, bo oszczędza i czas i pieniądze (drukowanie faktur plus 
wysyłka kosztują), jak i dla Specjału, bo dokumenty docierają do 
firmy na czas.

Wciąż trwa praca  nad lepszym serwisem dla klientów. W tym 
celu przygotowane zostały nowe ogólne warunki dostaw dla na-
szych dostawców, które także były omawiane podczas spotkania w 
Spale.

Każdy z oddziałów zaprezentował ponadto nową formułę gazetki 
oraz przedstawił pierwsze wnioski. Prezentacje te zawierały również 
analizę gazetek u lokalnej konkurencji.

Wymieniono się spostrzeżeniami na ten temat i uznano, że warto 
pracować nad dalszym uatrakcyjnieniem oferty promocyjnej, tak 
aby spełniała ona oczekiwania klientów.

Aby z ofertą być jeszcze bliżej klienta uczestnicy spotkania praco-
wali w grupach nad wzorcem przeprowadzenia analizy asortymentu 
w poszczególnych kategoriach produktów oraz nad przełożeniem 
tego na dogłębną analizę oferty na poziomie każdego oddziału.

KONFERENCJA KUPCóW PPHU SPECJAŁ 

Podczas całego spotkania można się było podzielić doświadcze-
niami ze współpracy zarówno z klientami,  jak i producentami wy-
ciągając wnioski na przyszłość. 

Dzięki takim konferencjom wiedza uczestników jest pełniejsza,  
a wymiana informacji służy nie tylko kupcom do doskonalenia ich 
warsztatu pracy,  a przede wszystkim rozwojowi dystrybucji GK 
Specjał.

Beata Kudlińska

W drugiej połowie lutego w Spale odbyło się ogólnopolskie spotkanie kupców PPHU Specjał. W Hotelu Prezy-
dent omawiano zarówno problemy merytoryczne,  jak i zorganizowano wieczór integracyjny.

 Prawie cały Dział Zakupów i Marketingu oddziału Specjału w Czeladzi. 
Od lewej: Marek Kudzia, Ewelina Furman, Anna Wittig, Katarzyna Glita, 

Agnieszka Kaszuba oraz Marek Bydłowski
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Informatyka, baza i e-hurtownia
W comiesięcznych spotkaniach zarządu GK Specjał oprócz osób 

ze ścisłego kierownictwa biorą udział również dyrektorzy oddzia-
łów hurtowych oraz spółek franczyzowych, ochroniarskich oraz 
medycznej. Tradycją już stały się spotkania odbywające się poza 
Rzeszowem. Mają one na celu przybliżenie realiów funkcjonowa-
nia struktur na poziomie lokalnym oraz zapoznanie się ze specyfiką 
handlu, w tym wypadku na obszarze Śląska. 

Podczas grudniowego dwudniowego posiedzenia  wśród oma-
wianych tematów na czoło wysunął się proces ujednolicania syste-
mów informatycznych i procesów biznesowych oraz porządkowa-
nia bazy indeksowej. Realizacja tych zadań wpłynie na  przyjazną  
i intuicyjną obsługę e-hurtowni przez klientów. Pod dyskusję pod-
dany został również nowy wizerunek hurtowych gazetek GK Spe-
cjał. Swoje miejsce jak zawsze znalazły stałe punkty obrad dotyczące 
sprzedaży, kosztów, marży oraz współpracy ze strategicznymi  do-
stawcami i odbiorcami. 

W panelach raportowo-dyskusyjnych szefowie  sieci franczyzo-
wych Nasz Sklep oraz LD podsumowali dotychczasowe wyniki oraz 
przedstawili wspólne z segmentem hurtowym projekty na najbliższe 
miesiące. 

Logistyka i fedrowanie
Drugi dzień to warsztaty logistyczne, podczas których zostały 

przeprowadzone estymacje kosztów transportowych przy różno-
rodnych uwarunkowaniach technicznych: gabarytów produktów, 

ZARZąD I DYREKTORZY NA ŚLąSKU

Gremia kierownicze też muszą wymieniać doświadczenia. W grudniu w Czeladzi odbyło się terenowe spotkanie 
zarządu firmy oraz dyrektorów poszczególnych oddziałów i spółek Grupy.

ich tonażu, specyfiki trasy, różnorodności koszyka zakupowego. 
Dwudniowe spotkanie zakończyła wycieczka do Muzeum Gór-

nictwa Węglowego w Zabrzu. Większość ze zwiedzających mogła po 
raz pierwszy zobaczyć podziemny świat wydrążony na różnych po-
ziomach. Po zjechaniu 320 m w głąb ziemi i przejściu podziemnego 
labiryntu niczym z innej planety teraz wiadomo co to przodek, co 
ściana, co spąg, ocios i strop. Po zapoznaniu się z historią i ewolu-
cją technik górniczych oraz namacalnymi, realnymi zagrożeniami  
w wyrobiskach, czasem nie przekraczających wysokości 1m zmienia 
się wyobrażenie o pracy górnika. Cytując przewodnika:  „Górnik to 
fachman od roboty, wie czym się jom je, jak do niy podejść, co zrobić”. 

Marek Bydłowski
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Wyjazd o charakterze konferencyjnym trwał od 17 do 24 stycznia br. Przygodę 
rozpoczęliśmy od zwiedzania Hawany, stolicy Kuby. Przez długi czas zaniedbywa-
na, prawdziwą świetność zyskała po wpisaniu na listę zabytków UNESCO. Dziś, nie 
tylko ze względu na burzliwą historię, przyciąga miłośników klimatycznych kawiar-
ni, restauracji, muzeów i hoteli. Centralnym punktem Starej Hawany jest Plac Kate-
dralny, z górującą nad nim Katedrą Niepokalanego Poczęcia wybudowaną w XVII 
wieku. To także miejsce spotkań poprzebieranych Kubańczyków pozujących do 
zdjęć z ogromnymi cygarami i tańczących w rytmie muzyki Buena Vista Social Club.  
Na uczestników konferencji czekała również atrakcja w postaci przejażdżki starymi 
samochodami.

Varadero,  jeden z największych kurortów na Karaibach, nasz dom na czas kon-
ferencji, prawie zupełnie pozbawiony jest rodowitych mieszkańców. Odwiedzają go 
prawie wyłącznie Europejczycy – Kubańczyków przesiedlono w inne regiony wyspy. 
Piaszczyste plaże kubańskiego „Miami Beach” to perspektywa niezobowiązującego 
odpoczynku, ponieważ miasto nie posiada zabytków ani starówki. Zamiast tego ob-
fituje w restauracje, kluby i hotele. 

Aby na moment oderwać się od tematów konferencyjnych, jednego dnia wybrali-
śmy się na wycieczkę do Cardenas. To małe miasteczko w północnej części prowincji 
Matanzas zachwyciło nas zupełnie innym klimatem niż panujący na Varadero. Nie-
wielkie, zubożałe i wręcz senne Cardenas,  w zestawieniu z pełnym luksusowych ho-
teli Varadero, robi tym większe wrażenie. Po jego ulicach leniwie poruszają się wozy 
konne, a rdzenni Kubańczycy odpoczywają na skwerach. W 2000 roku o miasteczku 
zrobiło się głośno za sprawą kilkuletniego chłopca Eliána Gonzáleza, który posta-
nowił samodzielnie uciec z Kuby do USA. Do dziś w mieście funkcjonuje muzeum 
upamiętniające tamte wydarzenia.

Serdecznie zapraszamy Państwa do realizacji targetów zakupowych z programu 
„Bajeczna Przygoda”, którego nagrodami będą najprawdopodobniej m.in.: wyjazd do 
USA, Sycylii oraz weekend w czterogwiazdkowym hotelu w Polsce. A to wszystko już 
we wrześniu i październiku 2015 r.

Maciej Czerwiński

WYSPA, NA KTóREJ CZAS SIĘ 
ZATRZYMAŁ…

KONFERENCJA NA KUBIE

Rajskie plaże, stare samochody, cygara, egzotyczny klimat – to oczywiste sko-
jarzenia z Kubą. Wyjazd na wyspę był jedną z nagród programu lojalnościo-
wego Kopalnia Diamentów skierowanego do klientów GK Specjał. 



10 62/2015

Po przyjeździe do hotelu w czwartek  19 lutego br. 
goście mogli odpocząć po trudach podróży i nabrać sił 
na wieczorną wspólną zabawę w Chacie grillowej przy 
muzyce zespołu góralskiego oraz DJ-a. W drugim dniu 
goście mieli do wyboru szusowanie na stokach Jaworzy-
ny Krynickiej,  bądź zwiedzanie zabytków Krynicy wraz 
z przewodnikiem. Gdy narciarze pod czujnym okiem 
instruktora szlifowali umiejętności na śniegu, grupa 
zwiedzająca odwiedziła pijalnię wód mineralnych, mia-
ła okazję zobaczyć pomnik i muzeum malarza prymity-
wisty - Nikifora (Epifaniusza Drowniaka), a także cer-
kiew Św. Jakuba w Powroźniku, która w 2013 r. została 
wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. 
Tego dnia również miała miejsce konferencja,  w trak-
cie której podsumowany został zakończony program 
„Kopalnia Diamentów”. Ponadto dla przypomnienia 
przedstawiono trwający, do kwietnia 2015 r.  program 
lojalnościowy „Bajeczna Przygoda”. 

Laureaci programu otrzymali z rąk Prezesa Zarządu 
Krzysztofa Tokarza pamiątkowe dyplomy.   Zakończe-
niem krótkiego, ale intensywnego pobytu w Krynicy 
była uroczysta kolacja, podczas której swoje umiejętno-
ści taneczne zaprezentował znany lokalny Zespół Tań-
ca Artystycznego Miniatury. Gwiazdą wieczoru była 
Wiola Marcinkiewicz, uczestniczka takich programów 
jak Must Be The Music, Szansa na sukces czy X Factor. 
Wszystkim uczestnikom wyjazdu jeszcze raz bardzo 
serdecznie dziękujemy za wspaniałą atmosferę i do zo-
baczenia!

Katarzyna Dobosz   

WEEKEND DLA LAUREATóW
KRYNICA ZDRóJ

W czterogwiazdkowym Hotelu Czarny Potok 
Resort & SPA w Krynicy Zdroju grupa ponad 
60 laureatów zakończonego we wrześniu 
programu lojalnościowego „Kopalnia Dia-
mentów” miała możliwość weekendowego 
odpoczynku. 
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Udany początek roku

Ilość jesiennych otwarć była oczywiście pochodną zbliżających się wówczas świąt Bożego 
Narodzenia. Trzeba się więc spodziewać, że większość otwarć w pierwszym kwartale br. na-
stąpi w marcu, przed Wielkanocą.  Uruchomienie w tym czasie sklepu Delikatesy Premium 
zapowiada prezes Eugeniusz Miś z GS Grodzisko. Spółdzielnia już pod koniec ubiegłego roku 
ruszyła z jednostką pod szyldem Delikatesy Sezam powiększając powierzchnię handlową  
i magazyn swojego sklepu w Wólce Grodziskiej. Kolejną placówkę chce wprowadzić do sieci 
Delikatesów Premium właśnie przed świętami.

Ponad 120 metrowy sklep uruchomiła w lutym pani Małgorzata Żebura z Obszy. Placówka 
oferująca około 3 tysięcy pozycji asortymentowych, zlokalizowana jest w samym centrum gmi-
ny, przy głównej drodze i jest pierwszym sklepem w okolicy, który ma tak bogatą ofertę produk-
tów świeżych. Zatrudnia sześcioosobową załogę. Sklep prowadzony przez młodych, otwartych 
na zmiany i nowości ludzi przygotowany jest do sprostania najtrudniejszym wyzwaniom.

Pierwsza jednostka Delikatesy Premium ruszyła natomiast na Kielecczyźnie. Licząca 110 
m kw. powierzchni handlowej placówka należąca do Jerzego Bujnowskiego położona jest  
w Rzepinie w gminie Pawłów w województwie świętokrzyskim. Jak na wiejski sklep oferuje 
ogromną liczbę produktów, bo aż 5700, w tym sporą liczbę produktów świeżych. Klientów 
szczególnie ucieszyło doskonale zaopatrzone stoisko mięsno-wędliniarskie.

Szyld jest już wszędzie…

Szczególnie dużo otwarć Delikatesów Premium miało miejsce późną jesienią ubiegłego 
roku. W listopadzie GS Jasionka uruchomiła sklep w Trzebownisku na Podkarpaciu. Nato-
miast na drugim końcu Polski, na Pomorzu, ruszyły Delikatesy Premium w Sztumie. Sklep  
o powierzchni handlowej 90 mkw. oferuje prawie 4500 pozycji asortymentowych. Tak szeroka 
oferta oraz lokalizacja placówki w sporym mieście na osiedlu mieszkaniowym gwarantuje wła-
ścicielowi konkurencyjność nawet wobec położonej nieopodal placówki dyskontowej Lidla. 
Dlatego też pan Jan Dobosz planuje otwarcie kolejnego sklepu już w kwietniu bieżącego roku.

Otwarcie Delikatesów Premium nastąpiło także w turystycznej miejscowości Susiec. Właści-
cielka powiększyła mały tradycyjny sklep i przekształciła go w profesjonalne samoobsługowe 
delikatesy. Przy głównej trasie między Gorlicami a Tarnowem uruchomione zostały Delikatesy 
Premium w Moszczenicy. Placówka ma w ofercie oprócz świeżej żywności także duży wybór 
produktów garmażeryjnych własnej produkcji.

Przedświąteczne przyspieszenie

Koniec listopada i początek grudnia to otwarcia Delikatesów Premium na terenie oddziału 
łódzkiego. Sklepy ruszyły w Zelowie oraz w Łodzi. W Mikołajki  otwarto sklep  GS w Nisku, 
w miejscowości Jastkowice. W tym samym dniu w Gnojnicy k. Ropczyc Delikatesy Premium 
uruchomił pan Przemysław Czubik.

Dwa sklepy ruszyły z połowie grudnia: w Białce Tatrzańskiej  placówka o powierzchni aż 
240 m kw.,  zaś w Bychawie Delikatesy Premium otwarto wspólnie ze spółdzielnią mleczarską,  
która dawny sklep firmowy przekształciła w nowoczesną placówkę handlową. 

Szyld Delikatesy Premium pojawił się także w miejscowości Gdów oraz w centrum Lublina. 
W ubiegłym roku ruszyło 45 sklepów w formacie Delikatesy Premium. Należy się spodziewać, 
że rok bieżący będzie co najmniej podobnie udany.

Kamila Tarsa

DELIKATESY PREMIUM 
PRZYSPIESZAJą
Pierwsze miesiące tego roku zapowiadają się dla Delikatesów Premium 
równie dobrze, jak ostatnie dni roku ubiegłego. Tylko w listopadzie i grud-
niu sieć uruchomiła razem ze swoimi franczyzobiorcami  na terenie całego 
kraju 13 sklepów.  
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W Szarowie nieopodal Krakowa w dniach 6-7 lutego odbyło się spotkanie 
kwartalne pracowników franczyzy PSH Nasz Sklep . Uczestniczyło w nim 75 
osób , które na co dzień zajmują się pracą operacyjną w sklepie, ekspansją,  jak 
również procesami wspomagającymi  pracę koordynatorów sieci.  Na spotka-
niu został podsumowany 2014 rok, w którym sieć Nasz Sklep powiększyła się 
o 291 placówek handlowych , w tym o 60 sklepów w formacie Delikatesów 
Premium.  Zostały również omówione plany na rok bieżący,  w którym głów-
ny nacisk kładziony będzie  na dynamiczny rozwój sieci, akcje konsumenckie 
wspomagające sprzedaż w punktach detalicznych oraz dalszą standaryzację 
poszczególnych formatów sklepów.  

Kacper Hadrian

NASZ SKLEP PODSUMOWUJE  
I PLANUJE

Podobnie jak w poprzedniej edycji udział w niej wezmą sklepy z 
sieci Delikatesy Premium, Delikatesy Sezam oraz placówki Nasz 
Sklep, Nasz Sklep Express, Livio i Sieć 34. Docelowo obejmie ona po-
nad 4 000 placówek i potrwa od 1 maja do końca lipca 2015 roku. 
Tym razem do wygrania jest 1 300 nagród,  w tym wygodne 
rowery Forester oraz drobny sprzęt gospodarstwa do-
mowego firmy MPM. 

 Zasady akcji są identyczne jak poprzednio  
i bardzo proste: wystarczy zrobić zakupy za mi-
nimum 10 zł, w tym co najmniej dwa produk-
ty w koszyku muszą być z oferty promocyj-
nej Zakupowy Szał. Następnie należy ode-
brać zdrapkę znajdującą się przy kasie. Aby 
ułatwić klientom identyfikację produktów 
obowiązujących w promocji będą one wy-
raźnie oznaczone, na plakatach i osłon-
kach cenowych dobrze znanych klientom  
z I edycji. Ponadto informacje o produktach 
biorących udział w loterii oraz o aktualnych 
promocjach cenowych znaleźć można w gazet-

WKRóTCE RUSZA ZAKUPOWY SZAŁ 2
Druga edycja loterii Zakupowy Szał rozpocznie się  
1 maja. To największa akcja promocyjna przeprowa-
dzana w sklepach detalicznych sieci franczyzowych 
Nasz Sklep i LD Holding.

kach reklamowych dostępnych w sklepach 
jak również na stronie www.nasz-sklep.pl. 

Loterii towarzyszyła będzie także kam-
pania reklamowa zakrojona na szero-
ką skalę – podobnie jak poprzednio 
nagłośnimy ją w ogólnopolskim 
radiu i prasie. Pierwszą edycję lote-
rii promował m.in. spot reklamowy 
emitowany w listopadzie, styczniu  
i w lutym w Radiu ZET., Dzięki temu 
docierał do milionów odbiorców  

w całym kraju.

Kacper Hadrian
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To dwa sklepy w Rzeszowie przy ulicach 
Słocińskiej i Olbrachta oraz jeden w podrze-
szowskiej Malawie o łącznej powierzchni 300 
mkw. Posiadane przez sklepy wyposażenie 
pozwala na kontynuowanie bieżącej dzia-
łalności bez konieczności czasowego zamy-
kania tych placówek. Dlatego też PSH Nasz 
Sklep S.A. po przeprowadzeniu inwentaryza-
cji i zakupie aktualnego stanu magazynowego 

NASZ SKLEP PRZEJMUJE 
PLACóWKI GS W KRASNEM
Na przełomie listopada i grudnia ubiegłego roku PSH Nasz Sklep S.A. prze-
jęła prowadzenie działalności handlowej w trzech placówkach GS „SCh”  
w Krasnem. 

Pracownicy wraz z osobami towarzyszącymi oraz zaproszeni goście 
przybyli na zaplanowaną na godzinę 20.00 uroczystą kolację. Wszyscy 
zostali przywitani przez prezesa GK Specjał Krzysztofa Tokarza, który 
podczas balu uhonorował najlepszych pracowników wręczając im dy-
plomy oraz drobne upominki. Wśród wyróżnionych byli zarówno ci, 
którzy od samego początku pracują w Delikatesach Sezam, jak i tacy 
którzy całym sercem poświęcają się pracy. Była to dla wielu mila niespo-
dzianka. Nagrodzeni zostali: Maria Rębisz, Anna Pachla, 
Justyna Makusak, Anna Piechota, Olga Tofilska, Magdale-
na Michno, Ewa Fornal, Barbara Małek, Eugenia  Buczek. 
Ta ostatnia to osoba, która pracuje od pierwszych dni ist-
nienia Delikatesów Sezam. Widząc tak lojalnych pracow-
ników trudno się nie cieszyć.

Po oficjalnym przywitaniu odśpiewano sto lat, a dopeł-
nieniem uroczystości był przepyszny tort. 

Łącznie podczas tegorocznego balu bawiło się nas 115 
osób. Była to pierwsza zabawa na którą tak licznie przybyli 
zaproszeni goście oraz pracownicy. Stało się widoczne jak 
ważna jest atmosfera i integracja w zespole.  

Nie zabrakło również miłego gestu ze strony szalejących 
na parkiecie  w rytm muzyki. Zadbał o nią po raz kolejny 
ten sam DJ. Pracownicy Delikatesów Sezam zapropono-
wali  zbiórkę  pieniędzy na rzecz podopiecznych Fundacji 

BAL NA 25-LECIE

Po raz kolejny pracownicy Delikatesów Sezam bawili się 7 lutego br. 
podczas balu pracowników z okazji dnia handlowca. Tym razem był 
także inny powód do zabawy: sieć obchodziła 25-lecie istnienia.

natychmiast rozpoczął prowadzenie działal-
ności. Placówki zostały za to dotowarowane  
obowiązującym w sieci asortymentem, co w 
najbliższym czasie ma zapewnić podwojenie 
sprzedaży. Przejmując sklepy sieć  zapewniła 
pracę dotychczas zatrudnionym tam pracow-
nikom.

Piotr Kapusta

Specjał. Pomysł był trafiony. Wszyscy hojnie wrzucali swoje datki 
do puszki specjalnie przygotowanej na ten dzień.  

W bardzo miłej atmosferze bawiono się do białego rana – ostatni 
goście wyszli o 7.15.

Ewa Czuryło
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Tylko w styczniu do sieci przystąpiło aż 28 sklepów. 
Warto podkreślić, że aż sześć placówek przyłączyło 
się do sieci na Lubelszczyźnie, czyli w województwie,  
w którym szyldu Livio prawie nie było. Wśród nowo 
otwartych sklepów są także takie, które zdecydowały się 
na format Livio Top. W połowie lutego został urucho-
miony pod tym szyldem należący do Małgorzaty Musiał 
sklep o powierzchni  230 m kw.   „Paula” przy ul. Wy-
zwolenia 1 w Sieradzu (woj. łódzkie). Zaś na początku 
lutego ruszyło Livio Top pani Katarzyny Czekalskiej  
w miejscowości Gnojno (woj. kieleckie).

Mariusz Michalczyk
 

W połowie lutego zakończył się nabór uczestników do projektu 
szkoleniowo-doradczego „Ekologia w handlu – co o tym wiesz?”, 
którego celem jest pomoc franczyzobiorcom w obniżaniu kosztów 
funkcjonowania ich placówek handlowych. Do projektu zgłosi-
ło się 155 podmiotów, z których   124 spełniły wszystkie warunki 
formalne (dostarczyły odpowiednie dokumenty) i zostały zakwa-
lifikowane do udziału w projekcie. Obecnie firmy te uczestniczą w 
działaniach merytorycznych w postaci szkoleń i doradztwa, które 
potrwają do 30.06.2015r. 

Najbliższe szkolenia odbędą się:
•	13-14.04.2015 r. – „Urządzenia energetyczne i oświetlenie” – 

Otomin w woj. pomorskim
•	13-14.04.2015 r. – „Segregacja i utylizacja odpadów” – Otomin 

w woj. pomorskim
•	20 i 21.04.2015 r. – „Segregacja i utylizacja odpadów” – Piotr-

ków Trybunalski w woj. łódzkim
•	23 i 24.04.2015 r. – „Urządzenia energetyczne i oświetlenie” – 

Ruda Maleniecka w woj. świętokrzyskim.
Oprócz szkoleń projektowych proponujemy naszym franczyzo-

CO NOWEGO W SZKOLENIACH?

biorcom kolejne m.in. z zakresu: profesjonalnej obsługi klienta, za-
rządzania personelem i motywacji, negocjacji handlowych, Kodeksu 
Pracy, HACCP-u, BHP.

Iwona Mądra

CORAZ WIĘCEJ LIvIO

Liczba sklepów pod szyldem Livio rośnie z miesiąca na miesiąc. Szcze-
gólnie cieszy fakt, iż kolejne placówki handlowe uruchamiane są także 
w regionach, w których dotychczas sieć była mało widoczna.



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 Iwoną Krasną-Dziedzic.

31562/2015

W połowie lutego bieżącego roku w hotelu „Złoty Młyn” w Polichnie odbyło się 
spotkanie integracyjno-szkoleniowe wszystkich pracowników LD Holding S.A. oraz 
Zarządu Firmy. W planie spotkania znalazło się m.in.:

- wystąpienie prezesa Krzysztofa Tokarza, który omówił dotychczasowe działania  
i strategię rozwoju GK Specjał

- podsumowanie roku 2014 i omówienie planów na rok 2015
- oficjalna prezentacja nowej strony internetowej www.liviosklepy.pl 
- omówienie pracy zespołu - prezentacja centrali i oddziałów 
Oprócz omówienia zagadnień dotyczących bieżącej działalności firmy pracownicy 

wzięli udział w specjalnie przygotowanym pakiecie szkoleniowym obejmującym:
- kurs z zakresu systemu finansowo-kredytowego, który ma się stać nowym pro-

duktem wspomagającym franczyzobiorców
- szkolenie „Profesjonalny pracownik administracyjny – zajęcia przeznaczone dla 

osób obsługujących biura firmy - zarówno w centrali w Jastrzębiu-Zdroju jak  
i w oddziałach

- szkolenie z zakresu BHP
Uwieńczeniem spotkania była wieczorna kolacja integracyjna. 

Marian Zych

LD HOLDING ZWIERA SZEREGI

Nie od dziś wiadomo, iż zgrany zespół to podstawa udanego biznesu, dlatego GK Specjał stale inwestuje w roz-
wój, wiedzę i integrację swoich kadr. 
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SUPER NOWOŚCI – 12 LISTOPAD 2014
W numerze zamieszczono zapowiedź 

XVII Międzynarodowych Targów Specjał, 
które odbyły się w dniach 12-13 listopada 
2014 r. Impreza wzbogacona została o Auto 
Flotę, prezentację firm motoryzacyjnych po-
siadających w swojej ofercie zarówno samo-
chody dostawcze, jak i osobowe. Gratką dla 
odwiedzających była możliwość skorzystania 
z symulatorów jazdy m.in. samochodem cię-
żarowym, dachowania oraz symulatory Play-
-Seat. Gościem specjalnym drugiego dnia 
targów był Adam Asanov – wokalista grupy 
muzycznej Piersi.  

HANDEL – LISTOPAD  2014
Na str. 8 zamieszczony został news doty-

czący zamknięcia roku przez Grupę Kapi-
tałową Specjał. Jak podkreślał na paździer-
nikowej konferencji dla dostawców prezes 
Krzysztof Tokarz priorytetem są m.in. zwięk-
szenie rentowności przekraczającej próg 1 
proc., ograniczenie liczby indeksów z 20 do 
14 tys. oraz rozwój sieci franczyzowej do 10 
tys. sklepów do roku 2017. 

Na str. 92 zamieszczona została zapowiedź 
XVII Międzynarodowych Targów Specjał, 
które zaplanowane zostały na 12-13 listopa-
da 2014 r. w Regionalnym Centrum Spor-
towo-Widowiskowym w Rzeszowie. Z kolei 
na str. 96 wydrukowano szerszą relację tego 
wydarzenia. Na powierzchni ok. 7 tys. mkw. 
swoją ofertę zaprezentowało ok. 240 wystaw-
ców. Targi corocznie odwiedza ponad 20 tys. 
zwiedzających.

ŻYCIE HANDLOWE – LISTOPAD 2014
Na str. 16 w artykule zatytułowanym 

„Krzysztof Tokarz: Specjał będzie mocnym 
numerem 2” przeczytamy o konferencji zor-
ganizowanej pod koniec października 2014 r. 
w Warszawie przez Grupę Kapitałową Spe-
cjał dla firm producenckich. Konferencja 
była podsumowaniem trzech kwartałów po 
przejęciu spółki LD Holding oraz przedsta-
wieniem konkretnej wizji rozwoju na najbliż-
sze lata. W działania te wpisują się m.in. silny 
rozmach franczyzy, rozwój sieci magazynów 
czy optymalizacja asortymentu.   

SUPER NOWOŚCI – 23 PAŹDZIERNI-
KA 2014

Na str. 9 zamieszczona została informacja 
nt. XVII Międzynarodowych Targów Specjał 
Biznes Żywność Medycyna Auto Flota Rze-
szów 2014 wraz ze szczegółowym progra-
mem konferencji oraz planowanymi bada-
niami lekarskimi. 

SUPER NOWOŚCI – 24-26 PAŹDZIER-
NIKA 2014

Na str. 9 przedstawiona została zapowiedź 
XVII Międzynarodowych Targów Biznes 
Żywność Medycyna Auto Flota. Targi już na 

stałe wpisały się w kalendarz imprez wysta-
wienniczo handlowych w Polsce południo-
wo-wschodniej. 

SUPER NOWOŚCI – 27 PAŹDZIERNI-
KA 2014 

Na str. 3 zamieszczona została reklama 
XVII Targów Specjał, imprezy wystawienni-
czo handlowej współorganizowanej również 
przez Cezal, Nasz Sklep oraz LD Holding. 
Szerzej o tym wydarzeniu na str. 9. 

SUPER NOWOŚCI – 29 PAŹDZIERNI-
KA 2014

Na str. 9 zaprezentowana została naj-
większa w Polsce południowo-wschodniej 
impreza o charakterze wystawienniczo-han-
dlowym, XVII Międzynarodowe Targi Spe-
cjał Biznes Żywność Medycyna Auto Flota 
Rzeszów 2014. Odwiedzający oprócz możli-
wości skorzystania z bezpłatnych badań me-
dycznych, atrakcyjnych rabatów i promocji, 
po złożeniu zamówień mogli wygrać cenne 
nagrody niespodzianki.

SUPER NOWOŚCI – 17 LISTOPADA 
2014

Na str. 9 zamieszczono podsumowanie 
XVII Międzynarodowych Targów Specjał. W 
trakcie wieczornego bankietu wieńczącego 
pierwszy dzień targowy poznaliśmy 30 lau-
reatów Złotych Medali, konkursu zorganizo-
wanego już po raz drugi w ramach Targów. 
Tradycyjnie wręczone zostały również statu-
etki w kategoriach biznes, żywność, medycy-
na oraz statuetek Złoty Specjał. 

WIADOMOŚCI HANDLOWE – LISTO-
PAD / GRUDZIEŃ 2014

Do końca 2017 r. w sieciach rozwijanych 
przez GK Specjał ma być zrzeszonych oko-
ło 10  000 sklepów. Szczegóły w artykule na 
str. 10 przedstawił Dariusz Bożek, odpowie-
dzialny za rozwój formatów franczyzowych 
w Specjale.

Na str. 12 w artykule zatytułowanym 
„Krzysztof Tokarz naciska na producentów” 
przeczytamy o planach GK Specjał nie tylko 
na najbliższy rok, ale również na kolejne lata 
działalności zaprezentowanych podczas paź-
dziernikowej konferencji, która miała miej-
sce w Warszawie. 

Specjał oczekuje otrzymania od partnerów 
korzystniejszych warunków handlowych, 
wydłużenia terminów płatności, a także głęb-
szego niż dotychczas finansowego zaangażo-
wania się w działania marketingowe. 

Na str. 16 zamieszczony został news do-
tyczący zakończonej XVII edycji Targów 
Specjał, które zgromadziły ponad 230 wy-
stawców, a w trakcie których dla zwiedza-
jących przygotowano mnóstwo atrakcji, w 
tym m.in.: pokazy kulinarne szefów kuchni 
Prymat, Unilever Polska, McCormick Polska, 
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pokaz baristów ze Strauss Cafe oraz występ 
zawodowych barmanów z Henkell & Co.

Na str. 28 w dziale Inwestycje zamieszczo-
na została informacja na temat nowych pla-
cówek pod szyldem Livio. Pierwszy działa w 
wielkopolskim Sączkowie w gminie Przemęt, 
drugi w Motkowicach na Kielecczyźnie. 

PORADNIK HANDLOWCA – WRZE-
SIEŃ 2014  

Na str. 82 zamieszczona została zapowiedź 
XVII Targów Specjał, które zaplanowane zo-
stały na 12-13 listopada 2014 r. w Regional-
nym Centrum Sportowo-Widowiskowym w 
Rzeszowie przy ul. Podpromie 10. Corocznie 
na ponad 7 tys. m2 powierzchni wystawien-
niczej swoją ofertę w kategoriach biznes, 
żywność, medycyna prezentuje ponad 220 
wystawców. Ubiegłoroczna poszerzona zo-
stała o prezentację firm branży motoryzacyj-
nej – auto flota.

ŻYCIE HANDLOWE – GRUDZIEŃ 2014
Na str. 10 w artykule zatytułowanym 

„Franczyza Livio coraz popularniejsza” 
przeczytamy o rosnącym zainteresowaniu 
sieciami franczyzowymi GK Specjał, gdzie 
szczególnym zainteresowaniem cieszy się 
Livio, pod szyldem którego otwarto kolejne 
placówki: w Sączkowie w gminie Przemęt 
oraz w Motkowicach w województwie świę-
tokrzyskim.

PORADNIK HANDLOWCA – GRU-
DZIEŃ 2014 

Na str. 56 zamieszczona została informa-
cja o zakończonej XVII edycji Targów Spe-
cjał. Jak wspominał Krzysztof Tokarz, jeszcze 
kilka lat temu w Targach uczestniczyło około 
120 wystawców. Progresja jest zatem widocz-
na gołym okiem. Co ważne, mimo nowocze-
snych możliwości komunikowania się na od-
ległość, sama idea Targów jako imprezy wy-
stawienniczo-sprzedażowej ciągle się broni.

HANDEL – GRUDZIEŃ 2014 
Na str. 71 zamieszczono informację nt. 

zakończonej edycji Targów, podczas których 
wyłonieni zostali laureaci statuetek m.in. za 
najładniejsze stoisko dla firmy Nestle czy naj-
bardziej udane promocje dla firm Hoop, Pep-
siCo i Linea. Po raz pierwszy podczas targów 
dilerzy samochodowi pokazali najnowsze 
modele aut, zwiedzający mogli także skorzy-
stać z symulatorów: jazdy samochodem cię-
żarowym, dachowania oraz PlaySeat.

WIADOMOŚCI HANDLOWE – STY-
CZEŃ  2015

Na str. 10 w trzech pytaniach do ... odpo-
wiedzi udziela Dariusz Bożek, dyrektor ope-
racyjny i wiceprezes spółki LD Holding. 

Na str. 22 zamieszczony został news doty-
czący otwarcia kolejnej placówki pod szyl-

dem Livio Express. Nowy sklep zlokalizowa-
ny jest w Wierzchowie w woj. zachodniopo-
morskim.

Poniżej zamieszczona została również 
informacja nt. nowych otwarć Delikatesów 
Premium.

Na str. 29 w noworocznej sondzie na py-
tanie: „W 2015 roku spodziewam się ...” od-
powiedzi udzieliło ponad 20 czołowych me-
nedżerów, m.in. Krzysztof Tokarz, prezes GK 
Specjał. Na kolejnej umieszczono komentarz 
dotyczący przejęcia przez Maspex zakładów 
produkcyjnych i większości marek firmy 
Agros Nova.

HANDEL – STYCZEŃ / LUTY 2015
 W dziale „Z handlu” przeczytamy o lau-

reatach konkursu Złoty Medal organizo-
wanego w ramach Targów Specjał. Wśród 
zgłoszonych produktów przez producentów 
prezentujących swoją ofertę podczas Targów 
Jury oceniło każdy z nich pod kątem funk-
cjonalności i wyglądu opakowania, cenowej 
atrakcyjności, a także jego jakości.

PORADNIK HANDLOWCA – LUTY 
2015

Na str. 35 na pytanie Franczyza – jaki 
będzie 2015 r. odpowiedzi udzielił m.in. 
Krzysztof Tokarz, Prezes Zarządu Grupy 
Kapitałowej Specjał, firmy, która za główny 
cel postawiła sobie osiągnięcie liczby ponad 
10 000 sklepów w formatach franczyzowych 
do końca 2017 r. W tej liczbie w ramach twar-
dej, nowoczesnej franczyzy ma funkcjono-
wać 1 500 placówek w ramach naszych sieci. 

ŻYCIE HANDLOWE – STYCZEŃ / 
LUTY 2015

W dziale aktualności zamieszczony został 
news dotyczący otwarć dwóch nowych placó-
wek pod szyldem Livio Express w wojewódz-
twie zachodniopomorskim. W miejscowości 
Wierzchowie nowy sklep sieci należy do Pań-
stwa Beaty i Mariusza Kowalskich zaś w No-
wogardzie do sieci przystąpił sklep Kajzerka 
o charakterze piekarniczo-cukierniczym na-
leżący do Sylwii i Stanisława Sionków. 

Na str. 16 zamieszczona została informa-
cja na temat poszerzenia działalności Grupy 
Kapitałowej Specjał o pośrednictwo finanso-
we. Specjał Finanse powstała na bazie wie-
loletnich doświadczeń firmy, a sam pomysł 
na tego typu usługi wyszedł od partnerów 
Specjału. 

Katarzyna Dobosz
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Nasze Pasje

Kazimierz Balawejder to rzeszowski poeta, a jednocześnie długoletni pracownik 
Specjału pracujący obecnie w Agencji Ochrony. Jego wielką pasją jest poezja. Pisał od  
lat młodzieńczych, ale na dobre zaczęło się w 2004 r. Wysłał wiersz na konkurs po-
etycki i otrzymał wyróżnienie. Jedno  z wydawnictw namówiło go do wydania tomiku. 
Wiadomo jednak, że wszystko opiera się na zdrowej ekonomi. Potrzebny był sponsor.  
I poszczęściło mu się. Stał się znany i obecnie nie ma kłopotu ze znalezieniem sponso-
ra, właściwie sam wybiera od kogo przyjąć pomoc.

Wiersze niosące radość
Kazimierz zwierzył się, że czuje w sobie takie poetyckie źródło, że „im więcej pisze, 

tym więcej bije”. – Cieszy mnie każdy wiersz, którym mogę się podzielić z czytelnikiem. 
A także cały proces powstawania kolejnej poetyckiej książki. Odczuwam wielką radość, 

OCHRONIARZ 
Z  POETYCKą PASJą

Pojęcie pasji nie da się jednoznacznie zdefiniować. Niektó-
rzy uwielbiają sport, inni patrzą na świat przez obiektyw 
aparatu. Najważniejsze robić to co naprawdę się kocha i 
bez czego nie wyobraża się  sobie życia.

Nie siebie tylko pytam                                                         
                                                                              

płomień we mnie                                                             
słowa ze źródła                                                                
wszystko na podobieństwo
poety

oto brama Soliny                                                             
wjazd do raju                                                                   
Bieszczadzkie Anioły                                                      
witają wędrowców                                                           
                                                                                         
wchodzę
w aleję czułych dotknięć
zielonych wzgórz                                                             
zapachu ziół                                                                     
szeptów buków                                                                

nieskończoną miłością
oddycham
w bezdzwonnej ciszy cerkwi                                           
moja modlitwa                                                                 
                                                                                         
czy mógłby tu Bóg
zaplanować                                                                      
zakończenie świata

ślad 

nieskazitelnie dobrana kreska
na tle górskiego horyzontu

następne słowo
przywołuje buki
szepcą
przepływam
pomiędzy nimi

nad rozlanym Sanem
podchodzący  las sosnowy
mgłą zasnuty jak mleko         

zachwyt rozprasza po wrzosowiskach       
przechodzę ścieżkami               
zapisuję kolejne obrazy       

Bieszczady zielonym zamalowały oczy        
Połoniny ogłuszyły  świerszczowaniem        
bezdzwonna  cisza cerkwi        
każe pozostać dłużej        

gdy mogę wręczyć rodzinie, znajomym tomik 
pachnący jeszcze drukarską farbą – opowia-
da Kazimierz Balawajder

Poeta miał wspaniały debiut w Polskim 
Radio Lublin. W audycji literackiej jego 
wiersze były prezentowane w znakomitym 
towarzystwie. Czytano również utwory 
Jana  Pawła II oraz znakomitej poetki Ewy 
Lipskiej. Po śmierci Papieża Polaka Ka-
zimierz Balawejder napisał słynny wiersz 
„21,37”, który czytany był w kościołach, 
przedrukowany w kilku tomikach zbio-
rowych i antologiach poetyckich, czytany 
także w radio.  

Uroda życia
Kazimierz Balawajder zdobył wiele na-

gród i wyróżnień z konkursach krajowych 
i zagranicznych. – Najbardziej cenię list  
z Watykanu. To było wielkie przeżycie, nie 
zapomnę tych emocji jak otworzyłem koper-
tę  i zobaczyłem jej zawartość. Bardzo cenię 
też wyróżnienie z „Bieszczadzkich Aniołów, 
turnieju jednego wiersza „Bieszczadzkie Du-
sioły”  przyznane przez Adama Ziemianina. 
Zapisały się również w pamięci dwie nomi-
nacje Miesięcznika Kulturalnego EX LIBRIS, 
do tytułu Poeta Roku.  Mógłbym jeszcze wy-
mieniać, trochę tego było. Nie piszę dla po-
pularności, jednak miło jest, jak się komuś 
moja poezja podoba – podkreśla Kazimierz 
Balawajder.

 W grudniu 2014 roku ukazał się czwarty 
tomik poetycki „Łyk Życia”. Nagrodzony został 
przez Barbarę Mazurkiewicz, redaktor naczelną 
Dziennika literackiego E-literaci, także poetkę. 
Podkreśla ona, że z „tomików poetyckich pod-
karpackiego poety emanuje powaga i spokój, 
dominuje szczególna zwięzłość piękna i dobra. 
Autor splata motywy, kieruje swoją przestrzeń-
-pełną westchnień do gór, morza i przyrody. 
Uświadamia nam, że żyjemy tylko chwilę,   
a nasze życie jest kruche i niepewne, więc ko-
rzystajmy w pełni z doskonałości Stwórcy – 
piękna Ziemi... jedynego bogactwa, za które nie 
musimy płacić”. Poezja Kazimierza to urocza  
i liryczna lektura, którą polecam.

Sebastian Katlewski
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Szanowni Państwo!

W imieniu Zarządu Fundacji Specjał z siedzibą w Rze-
szowie, mającej status organizacji pożytku publicznego, 
zwracamy się z prośbą o pomoc w upowszechnianiu idei 
przekazywania 1 proc. z podatku dochodowego od osób 
fizycznych dla Fundacji Specjał. Właśnie wchodzimy  
w okres dokonywania rocznych rozliczeń podatkowych 
za 2014 rok, wypełniania PIT-ów, stąd też nasz apel do 
pracowników Grupy Kapitałowej „Specjał” i ich rodzin 
oraz bliskich do wspomagania finansowego Fundacji. 

W ubiegłym roku, kiedy po raz pierwszy mogliśmy 
pozyskać środki finansowe z 1% uzyskaliśmy 2 720 zł, za 
co bardzo dziękujemy! Bardzo liczymy na Państwa hoj-
ność i chęć włączenia się w pomoc dla chorych dzieci 
pracwoników GK Specjał również i w tym roku. Infor-
mujemy i zapewniamy, iż środki, które Państwo przeka-

zują są przeznaczane wyłącznie dla potrzebujących dzieci. Od 
2011 roku wydaliśmy ponad 46 tys. zł na pomoc, w roku 2014 
kwota ta wyniosła prawie 13 tys. Chcielibyśmy mieć możliwość 
wesprzeć wszystkich, którzy składają do nas wnioski, dlatego 
też tak ważne jest dla nas wsparcie finansowe!!!

Nasza pomoc udzielana była w formie zwrotu kosztów  lecze-
nia lub rehabilitacji. Alicji oraz Zuzi stale pomagamy finansując 
kosztowne leczenie; Amelii sfinansowaliśmy turnus rehabilita-
cyjny oraz zabiegi zdrowotne (3200 zł), Adasiowi, Kindze oraz 
Arkadiuszowi zakupiliśmy kosztowny sprzęt umożliwiający-
funkcjonowanie. Był to zakup podnośnika pionowego (2500 
zł), aparatu słuchowego (2600 zł) oraz ortezy. Dofinansowali-
śmy również bardzo kosztowną operację dziewczynki w Niem-
czech (3000zł). Stale składane są kolejne podania o wsparcie. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zdecydują się wesprzeć naszą działalność 
i przekażą nam 1 proc. swojego podatku.

Aby przekazać swój 1 proc.  podatku wystarczy w rozliczeniu rocznym, w rubryce „Wniosek o przekaza-
nie 1 proc. podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)” wpisać:
Nazwa OPP: FUNDACJA SPECJAŁ 
Numer Krajowego Rejestru Sądowego: 0000373138.                                                           
Kwotę, stanowiąca wartość 1 proc. podatku po zaokrągleniu dziesiątek groszy w dół.
W rubryce: „Informacje uzupełniające”- można uszczegółowić cel, na jaki chcemy przekazać swój 1 proc.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie Fundacji Specjał www.fundacjaspecjal.pl.

 Łączymy wyrazy szacunku!
Zarząd Fundacji Specjał
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Zgodnie z sugestiami klientów w ofercie wypożyczalni 
znajduje się najwyższej jakości sprzęt, m.in.: łóżka reha-
bilitacyjne elektryczne, drewniane lub metalowe, wózki 
inwalidzkie, balkoniki ułatwiające chodzenie, kule in-
walidzkie, czy koncentratory tlenu. Sprzęt udostępniany 
jest drogą wysyłkową, lub w samym sklepie medycznym.  

Na wszelkie pytania dotyczące właściwego doboru 
sprzętu, odpowiedzi udzieli wykwalifikowany personel 
pod numerem telefonu 32 204-10-63 lub pod adresem 
mailowym sklep8@cezal.katowice.pl

Na stronie internetowej firmy: www.specjał.com.pl 
> obszar działania> sektor medyczny> wypożyczalnia 
sprzętu medycznego znajdują się pliki do pobrania:

-regulamin wypożyczalni
-cennik
-formularz zgłoszeniowy
-projekt umowy
W najbliższej przyszłości podobne wypożyczalnie pla-

nowane są  w pozostałych placówkach firmy na terenie 
Śląska i Podkarpacia.

Małgorzata Bizoń

SKLEP CEZALU TAKŻE WYPOŻYCZA

PPHU „Specjał” Sp. z o.o. otworzyła wypoży-
czalnię sprzętu medycznego. Pierwszy tego 
typu punkt ruszył w sklepie medycznym nr 8 
w Katowicach przy ul. Kotlarza 10b.

ŻYCZENIA Z CEZALU
Z okazji narodzin Antosia  życzymy mu zdrowia 
i beztroskiego dzieciństwa, a rodzicom Domini-
ce i Arturowi  Konopkom  gratulujemy z całego 
serca  przyjścia na świat drugiego syna.  

Koleżanki i koledzy z cezalu
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Z ZAMKOWEJ NA 
ZYGMUNTOWSKą

Po 10 latach funkcjonowania zmienione zostało otoczenie i wystrój, niezmienne 
jednak pozostały nasze cele oraz dążenie do sukcesu i utrwalenia miejsca na rynku 
medycznym. Pozostał ten sam zespół, który skutecznie współpracuje od lat. Posiada-
jąc doświadczenie i tzw. intuicję umiejętnie dostosowuje towar do potrzeb i wyma-
gań  klientów. Trochę nam żal starej siedziby, w której zaczynaliśmy, jednak wszystko 
się zmienia. Oferowany jest coraz szerszy asortyment, pojawia się więcej klientów, a 
ponieważ priorytetem jest stały rozwój unowocześnienie lokalu było koniecznością. 

Na otwarcie zaprosiliśmy stałych i nowych klientów oraz  dostawców. Przygotowa-
ne zostały atrakcyjne promocje, degustacje nutridrinków ,  zaproponowano pomiar 
ciśnienia i glukozy.

W naszym sklepie oferujemy produkty najwyższej jakości renomowanych pro-
ducentów. Posiadamy umowę z NFZ, realizujemy zlecenia na sprzęt ortopedyczny  
i środki pomocnicze. W ciągłej sprzedaży jest sprzęt medyczny, meble, odzież, apara-
ty do bezdechu, środki dezynfekcyjne, ciśnieniomierze, inhalatory.

Priorytetem jest stałe poszerzanie asortymentu i zaspokajanie potrzeb i sugestii 
klientów. Nic więc dziwnego, że nowe miejsce to nowe wyzwania.

Zapraszamy serdecznie do odwiedzenia naszego sklepu. Dołożymy starań, żeby 
każdy był zadowolony z zakupów.  

Jolanta Darłak

Działający dotychczas przy ulicy Zamkowej sklep medyczny nu-
mer 54 rozpoczął 2 marca działalność w nowym lokalu przy ulicy 
Zygmuntowskiej. 
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W Polsce wytwarza się 135 milionów ton odpadów rocznie. W tym 124 
miliony ton to odpady przemysłowe, a 11 milionów ton komunalne. A więc 
średnio każdy Polak wytwarza około 300 kg pozostałości rocznie.

Specjał poprzez świadczenie usług dla zakładów komunalnych przyczynia 
się do ograniczenia ilości odpadów podlegających składowaniu na wysypi-
skach śmieci i ich utylizacji. Znaczna część posegregowanych pozostałości 
poprzez odzysk surowców nadaje się do recyklingu, czyli ponownego użytku 
lub wykorzystania przy produkcji nowych materiałów .

Pracownicy firmy zostali specjalnie przygotowywani do pełnienia swoich 
zadań. Każdy przechodzi badania i specjalne szczepienie ochronne, jest wy-
posażony w specjalistyczne kombinezony ochronne, maski, okulary i rękawi-
ce.  Z uwagi na specyfikę swojej branży proces sortowania jest objęty szczegól-
nym nadzorem koordynatorów ds. BHP. 

Pracownicy zajmują się sortowaniem odpadów komunalnych na poszcze-
gólne rodzaje. Wysortowane pozostałości z tzw. elementów wielkogabaryto-
wych są przekazywane na taśmę sortowniczą, gdzie pracownicy dokonują 
ręcznej selekcji odpadów na folię lekką, makulaturę grubą, opakowania szkla-
ne itp. Posortowane wrzucane są do odpowiednich kontenerów, skąd trafiają 
pod prasę.  

Segregacja i recykling odpadów pozwala na:
•	 przetworzenie i wykorzystanie surowca wtórnego na nowe materiały,
•	 oszczędzanie miejsca na składowanie,
•	 ograniczenie ilości wprowadzonych szkodliwych trudno ulegających 

rozkładowi odpadów,
•	 ograniczenie zużycia surowca naturalnego,
•	 oszczędzanie zużycia energii,
•	 ograniczenia zanieczyszczeń do atmosfery,
•	 ograniczenie ilości odpadów i ścieków.

Izabela Zych

Agencja Ochrony Specjał uczestniczy także w działaniach proekologicznych. Współpracuje z  zakładami 
segregacji odpadów na terenie Podkarpacia i Małopolski. Dziennie segreguje ok. 25 ton śmieci, z których 
20 proc. odzyskiwane jest do recyklingu.

SPECJAŁ  NA RZECZ OCHRONY 
ŚRODOWISKA

•	 Z 1 tony odpadów biodegradowalnych moż-
na wyprodukować od 300 do 400 kg kom-
postu. 

•	 100% metali i szkła nadaje się do recyklingu. 
•	 W Europie nawet do 90% zielonych butelek 

produkuje się ze szkła pochodzącego z re-
cyklingu. 

•	 Recykling 1 tony stali pozwala zaoszczędzić 
1100 kg rudy żelaza, 630 kg węgla i 55 kg 
wapienia. 

•	 Makulatura może być odzyskiwana i po-
nownie wykorzystywana do produkcji no-
wego papieru nawet 6 razy. 

•	 Recykling 1 tony papieru to oszczędność 
rzędu ponad 2 ton drewna. 

•	 1 tona produkowanego paliwa z odpadów 
oznacza oszczędność 600 kg oleju opałowe-
go lub ponad 800 kg węgla kamiennego. 

•	 Niektórzy europejscy producenci płyt wió-
rowych zastępują obecnie do 90% nowego 
surowca drewnem poużytkowym. 

ciekawostki



ludzie kwartału

DOROTA SUROWIEC
W GK Specjał pracuje od 2005 r., obecnie zajmuje stanowisko kierownika sklepu nr 39 przy ulicy 
Małopolskiej. Jest osobą rzetelną, pracowitą, odpowiedzialną, chętnie podejmuje nowe wyzwania, 
które stawia przed nią pracodawca. Praca w handlu jest jej pasją, która dostarcza dużo satysfakcji.
Poza tym lubi dużo podróżować oraz poczytać dobrą książkę.

BARBARA NYCZ 
W GK Specjał  pracuje od 2005 roku. Obecnie na stanowisku „fakturzystka” w SW Rzeszów.
Jest osobą odpowiedzialną, sumienną, dokładną, solidną. Swoje obowiązki wykonuje z pełnym 
zaangażowaniem i poświęceniem.
Wolne chwile spędza na świeżym powietrzu spacerując i jeżdżąc na rowerze z synkiem.

ANNA BATKO
W GK Specjał pracuje od 7 lat, obecnie na stanowisku Lider stoiska mięsnego. Ma różnorodne zain-
teresowania. Uważa, że praca napędza ją do działania, rozwijania się i realizowania nowych planów 
zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym. W wolnym czasie czyta dużo na temat zdrowego odży-
wiania. Drugą jej pasją jest dekorowanie wnętrz. Dużo czasu poświęca na gotowanie, z którego czerpie 
ogromną przyjemność.  Relaksuje ją muzyka elektroniczna - dzięki niej zapomina na chwilę o trudach 
codziennego życia. 
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Centralny Dział Reklamacji obsługuje klientów niezadowolonych z dotychczasowego 
sposobu załatwienia zgłoszonych wcześniej skarg i ustala powody nie rozstrzygnięcia w ter-
minie reklamacji na niższym szczeblu, lub nieudzielenia na nią odpowiedzi.  Rozpatruje tak-
że każde zgłoszenie dotyczące niewłaściwej obsługi lub innych nieprawidłowości mających 
wpływ na obniżenie  poziomu zadowolenia klienta.

Partnerzy Grupy mają możliwość zgłaszania swoich sugestii i skarg zarówno osobiście 
w centrali firmy w Rzeszowie, jak i listownie z wykorzystaniem specjalnego formularza, te-
lefonicznie i mailowo. Centralny dział reklamacji  będzie je rozpatrywał niezwłocznie, nie 
później niż w ciągu 30 dni, a jedynie w wyjątkowo trudnych sprawach będzie miał na to 60 
dni. Odpowiedzi  są udzielane w formie pisemnej lub w innej uzgodnionej z klientem.

Dla Specjału utworzenie centralnego działu reklamacji to ogromna szansa na pozyskanie 
wiedzy o funckjowaniu poszczególnych działów Grupy. Firmie zależy na uzyskaniu wia-
rygodnych ocen, które umożliwią poprawę standardów i osiągnięcie najwyższej jakości 
obsługi. Jako organizacja przyjazna klientowi Specjał chce bowiem stale usprawniać swoje 
funkcjonowanie i umacniać wizerunek Grupy Kapitałowej. 

Grzegorz Łuksik 

Aby ułatwić Państwu zgłaszanie skarg  lub re-
klamacji udostępniliśmy różne formy i możli-
wości kontaktu:

•	 osobisty  w centrali Specjał Sp. z o.o.   
w Rzeszowie

•	 listowny na adres:  Specjał Sp. z o.o, ul. 
Ciepłownicza 8, 35-322 Rzeszów

•	 elektroniczny email:  reklamacje@spe-
cjal.com.pl 

•	 telefoniczny (w dni robocze w godzi-
nach 8.00-15.00 ) pod numer  +48  691 
408 654. Koszt połączenia zgodny ze 
stawką Operatora

•	 poprzez formularz reklamacji

GK Specjał czeka na opinie o  oferowanych przez nią towarach i proce-
sach ich dystrybucji. Za co klienci cenią spółki Grupy, a które obszary 
działalności należy usprawnić?  Uzyskanie odpowiedzi ma ułatwić po-
wołany niedawno Centralny Dział Reklamacji. 

WSPóLNIE BUDUJMY GK SPECJAŁ

OPINIE KLIENTA 
NA WAGĘ ZŁOTA…




