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Z okazji nadchodzących 
Świąt Wielkanocnych

życzymy wielu radosnych 
i rodzinnych chwil

oraz odpoczynku 
przy wspólnym stole 

Zarząd 
i Pracownicy
GK Specjał



Zapowiedział Pan niedawno nawet 30 
proc. wzrost sprzedaży GK Specjał w roz-
poczętym właśnie roku. Czy szacunek ten 
uwzględnia także ewentualne akwizycje?

Przyjmując tego rodzaju założenia rozwojo-
we fi rmy braliśmy pod uwagę przede wszyst-
kim wzrost drogą organiczną. Akwizycje mają 
to do siebie, że może do nich dojść, lub nie. 
I chociaż wciąż przyglądamy się rynkowi i pro-
wadzimy szereg rozmów w kwestii ewentual-
nych przejęć, uważam, że nie należy zakładać, 
że na 100 proc. do nich dojdzie i umieszczać 
w planie rocznym płynące z tego tytułu ewen-
tualne profi ty. Jeśli dojdzie do kolejnych akwi-
zycji to będzie to sposób albo na dodatkowe 
zwiększenie sprzedaży, albo ułatwienie dla 
realizacji ambitnych założeń o charakterze 
organicznym. Pamiętajmy ponadto, że uru-
chomiliśmy kilka nowych oddziałów, które 
z jednej strony zapewnią wzrost sprzedaży, 
z drugiej zaś umożliwią szybszą budowę za-
plecza detalicznego Grupy. A to będzie miało 
poważny wpływ na poziom obrotów.

A plan osiągnięcia liczby 10 tysięcy placó-
wek franczyzowych w strukturach Grupy 
pod koniec 2021 roku?

Tu akwizycje mogą mieć nieco większe zna-
czenie. Aktualny rozwój organiczny sieci fran-
czyzowych jest nie tylko zadowalający, lecz na-
wet przekracza nasze najśmielsze oczekiwania. 
Mam jednak świadomość, że pozyskiwanie 
nowych franczyzobiorców będzie coraz trud-
niejsze. I to zarówno dlatego, iż konkurencja 
występuje także ze swoją ofertą, ale i z tego 
względu, że liczba placówek handlowych nie 
jest nieograniczona, ale wręcz się kurczy. A to 
oznaczać będzie, że ilość chętnych do skorzy-
stania z oferty franczyzowej nie tylko Specjału, 
ale i innych operatorów, będzie malała. A to 
spowoduje, że konieczne będą akwizycje. Na 
razie nie jest to warunkiem osiągnięcia pla-
nowanej liczby sklepów, ale należy brać pod 
uwagę, że być może już wkrótce będzie.

A propos konkurencji. Teoretycznie efek-
tem konsolidacji rynku miało być zmniej-
szanie się liczby firm na rynku obrotu pro-
duktami FMCG. Tymczasem pojawiają się 
nowi konkurenci jak na przykład Delko. 
Jak by Pan to skomentował?

Krótko: oby im się udało. Wszystkim na-
szym konkurentom życzę jak najlepiej. Tym 
bardziej, iż nie zmienia to faktu, że ostatecz-

nym efektem konsolidacji będzie zmniejsze-
nie liczby działających na rynku podmiotów.

A jak na tym tle ocenia Pan współpracę 
z PGD, od której przejął Pan ponad 50 proc. 
udziałów w Rabacie Detal? Jednym z efek-
tów tej współpracy miało być zwiększe-
nie udziału PGD w zaopatrzeniu Waszych 
sklepów franczyzowych w chemię gospo-
darczą i kosmetyki z tego źródła.

Rzeczywiście udział PGD w zaopatrzeniu 
naszych sklepów rośnie. Należy jednak pamię-
tać o tym, że nie narzucamy naszym franczy-
zobiorcom korzystania tylko ze wskazanych 
przez nas źródeł zaopatrzenia. Przy zakupach 
dokonują oni wyboru spośród tych dostawców, 
którzy zaproponują im korzystniejsze warun-
ki. Wszystko więc będzie tu zależeć od jakości 
oferty PGD. Obecnie współpraca ta wydaje się 
coraz bardziej interesująca.

Uruchomiliście kilka nowych oddziałów. 
Czy myślicie o kolejnych?

Rzeczywiście pod koniec ubiegłego roku 
i na początku bieżącego ruszyły nowe oddziały 
hurtowe Specjału: najpierw w Ostrowcu Świę-
tokrzyskim, później zaś w Radomiu, Zielonej 
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Obroty zadecydują o wszystkim

Prezes Zarządu GK Specjał Krzysztof Tokarz



Górze i Lublinie. Oddziały te są już w pełni 
gotowe do działalności oferując klientom peł-
ny asortyment produktów znajdujących się 
w dyspozycji naszej Grupy. Ich działalność 
nie tylko przyczyni się do wzrostu obrotów na 
poziomie hurtu, ale i pomoże w rozwoju sie-
ci franczyzowych na terenie ich działalności. 
Oczywiście funkcjonowanie tych oddziałów 
nie oznacza, że pokryliśmy już teren całego 
kraju. Wciąż jeszcze są regiony, gdzie planu-
jemy wejść z naszym hurtem. Mam tu na my-
śli północną część Polski centralnej z częścią 
Mazowsza oraz województwem kujawsko-po-
morskim, a także środkowe Pomorze z Ko-
szalinem oraz tzw. ścianę wschodnią, przede 
wszystkim Podlasie z pograniczem Lubelsz-
czyzny. Warto też pamiętać o tym, że pro-
wadzimy działania zmierzające do poprawy 
lokalizacji i funkcjonowania już działających 
oddziałów. Warto tu wymienić np. Pomorze 
zachodnie, gdzie oddział z Goleniowa zostanie 
przeniesiony do samego Szczecina jak również 
rozbudowę oddziału Rzeszów i zwiększenie 
powierzchni hali o 2 tys. mkw. A to oznacza 
także lepszy dostęp i obsługę klienta na wyż-
szym poziomie niż dotychczas.

Mówi się, że obecnie warunkiem sukcesu 
w handlu detalicznym FMCG jest posia-
danie w ofercie wysokiej jakości produk-
tów świeżych jak warzywa i owoce, mięso 
i wędliny, czy nabiał. Czy w tym kontekście 
bierze Pan pod uwagę przejmowanie tak-
że hurtowni specjalistycznych?

Analizujemy rynek na bieżąco i jeśli uzna-
my, że posiadanie w naszej strukturze tego 
typu oferty hurtowej będzie konieczne, to 
oczywiście nie wykluczam także hurtowego 
wejścia w ten asortyment. Na razie jednak 
nie ma takiej potrzeby. Obecnie stawiamy na 
rozwój istniejących, relatywnie nowych dla 
nas asortymentów jak nabiał czy szeroko poj-
mowane wyroby alkoholowe. Tym bardziej, 
iż nie są to sprawy proste. Bo nie chodzi tu 
tylko i wyłącznie o pozyskanie produktów, 
ale przede wszystkim o zbudowanie takich 
zespołów kupieckich, które będą się charak-
teryzowały odpowiednią wiedzą o tych kate-
goriach i podołają związanym z tym wyzwa-
niom zarówno na poziomie centralnym, jak 
i regionalnym. Zbudowanie takich zespołów 
to nie szybki, jednorazowy proces, ale żmudne, 

czasami wieloletnie działania. Właśnie na to 
chcemy w tym roku położyć szczególny nacisk.

A jak przebiega realizacja programu ma-
rek własnych?

Wciąż jest on realizowany, chociaż nie 
w sensie ilościowym. Mamy obecnie oko-
ło 350 produktów pod marką własną i spe-
cjalnie nie dążymy do zwiększenia tej liczby. 
Aktualnie pochylamy się raczej nad sprawą 
ich jakości. Poszukujemy nowych dostawców 
i producentów, aby to co mamy w ofercie 
jak najlepiej spełniało oczekiwania klientów. 
Przede wszystkim udało się nam uzyskać ta-
kie warunki cenowe, iż w przypadku naszych 
marek własnych partnerzy detaliczni Specjału 
mogą być w pełni konkurencyjni do tego, co 
oferują największe sieci dyskontowe.

Jednym z najpoważniejszych problemów 
dystrybutorów są spadające marże. Czy 
udało się Wam powstrzymać ten proces?

Co prawda nasze marże rosną, wartościowo 
nie procentowo. To, że są coraz większe wy-
nika przede wszystkim z rosnącego wolume-
nu sprzedaży. W roku 2018 obserwowaliśmy 
przede wszystkim wzrost kosztów, głównie 
kosztów pracy. Ale także zwiększenie kosztów 
logistycznych, czy inwestycje. Jednak dzięki 
wzrostowi obrotów można uznać, że nasza ren-
towność jest całkiem niezła. Oczywiście lepiej 
by było, aby poprawa tej rentowności była tak-
że pochodną rosnących marż procentowych, 
ale i tak uważam, że jest całkiem nieźle i dla-
tego stawiamy na rozwój i wzrost sprzedaży.

W przyszłym roku przypada 30 – lecie 
powstania firmy. Planuje Pan jakoś spe-
cjalnie to uczcić?

Nie zastanawialiśmy się nad tym. To jeszcze 
prawie półtora roku i sądzę, że ciekawie będzie 
połączyć te obchody z corocznymi międzynaro-
dowymi targami Specjału. Tym bardziej, iż jak 
pokazał ubiegły rok targi te odbywać się będą 
w doskonałych warunkach lokalowych nowej 
hali targowej w Jasionce pod Rzeszowem oraz 
w doskonałym towarzystwie co może sprzyjać 
także obchodom trzydziestolecia fi rmy.

Dziękuję bardzo za rozmowę.

Witold Nartowski
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Zbliża się Wielkanoc. Które z Waszych li-
nii napojowych i pozostałych produktów 
cieszą się w tym okresie największym za-
interesowaniem?

Święta to też sezon na soki, a Wielkanoc jest 
oprócz Bożego Narodzenia okresem najwyż-
szej sprzedaży tych produktów. Jak wynika 
z naszych badań, na Wielkanoc soki i nekta-
ry są obecne na świątecznych stołach prawie 
u trzech czwartych Polaków i są w pierwszej 
trójce najpopularniejszych w tym czasie na-
pojów, po herbacie i kawie. Na święta chce-
my swoim bliskim zapewnić to co najlepsze, 
a soki i nektary doskonale wpisują się w at-
mosferę świątecznych spotkań. Dlatego się-
gamy po znane i sprawdzone marki. Hor-
tex jest doskonale znany konsumentom, jest 
także bardzo dobrze przez nich postrzegany 
jako marka godna zaufania z długą tradycją, 
oferująca smaczne i wysokiej jakości soki, 
nektary i napoje. Jeżeli chodzi o smaki to 
większość konsumentów wybiera te najpo-
pularniejsze przez cały rok: pomarańczowy, 
jabłkowy, multiwitaminę, czarną porzeczkę.

Czy z Waszego punktu widzenia jako zna-
czącego producenta soków i napojów oraz 
mrożonek, współpraca z tradycyjnymi 
sklepami za pośrednictwem dużych dys-
trybutorów takich jak Specjał, wydaje się 
łatwiejsza niż z wielkimi sieciami han-
dlowymi? 

Współpraca z każdym z klientów ma swo-
ją specyfi kę, staramy się do niej dostosować 
i rozwijać naszą sprzedaż. Chcemy wykorzy-
stać potencjał takich fi rm jak Specjał do bu-
dowy naszej dystrybucji, dzięki nim jesteśmy 

w stanie dotrzeć do konsumentów. Biorąc pod 
uwagę naszą obecną dystrybucję w handlu 
tradycyjnym widzimy ogromny potencjał 
do dalszego wzrostu.

Czy w ofercie Hortexu znajdują się pro-
dukty „dedykowane” tradycyjnemu han-
dlowi i jakie? 

Należy pamiętać także o tym, że w handlu 
tradycyjnym wiele zakupów ma charakter 
impulsowy, a zakupy dokonywane są często 
„po drodze”. Stąd też poza większymi, ro-
dzinnymi opakowaniami (1 litr – wciąż jest 
to najpopularniejszy format opakowań i 1,75 
litra udział w rynku tej wielkości opakowań 
systematycznie rośnie), które kupowane są 
do konsumpcji w domu, w tym kanale dys-
trybucji szczególnie ważne są produkty w po-
ręcznych, małych butelkach 0,3-0,5 litra (tzw. 
on the go), które kupowane są dla zaspoko-
jenia pragnienia lub jako drobna przekąska.

Specjał zarządza ponad 7 tysiącami skle-
pów franczyzowych o tradycyjnym cha-
rakterze. Które linie produktowe są naj-
istotniejsze we współpracy z tak dużymi 
dystrybutorami i jak oceniacie jego pozy-
cję wśród Waszych partnerów?

Grupa Specjał jest jednym z naszych stra-
tegicznych partnerów, u których sprzedaż 
produktów Hortex w kategorii soków, nek-
tarów i napojów bardzo dynamicznie rośnie. 

Na jakie wsparcie sprzedaży mogą liczyć 
Wasi odbiorcy hurtowi?

Dla naszych klientów przygotowaliśmy 
szereg promocji oraz materiałów POS. Po-

nadto marka Hortex jest wspierana w me-
diach przez cały rok, dzięki czemu obecna 
jest w sercach i umysłach konsumentów, 
a to jest bardzo ważne przy podejmowaniu 
przez nich decyzji zakupowych. Dlatego też 
produktów Hortex nie powinno zabraknąć 
w żadnym sklepie.

Po Wielkanocy zbliża się okres najwięk-
szego wzrostu sprzedaży soków i napo-
jów. Które z Waszych marek mogą stać 
się przebojem tegorocznej wiosny i lata?

Majówkę (w tym roku przypadającą prak-
tycznie tuż po Wielkanocy) traktujemy jako 
początek sezonu napojowego, na który przy-
gotowaliśmy szereg nowych produktów, jak 
i nową komunikację marki Hortex.

Jakich nowości produktowych mogą ocze-
kiwać w najbliższych miesiącach Wasi 
partnerzy, a handel tradycyjny w szcze-
gólności?

Wszystkie nasze napoje zarówno w butel-
kach, jak i kartonach zyskają zupełnie nową, 
atrakcyjniejszą szatę grafi czną, dzięki czemu 
będą lepiej widoczne na półce. Zdaniem kon-
sumentów nowy design lepiej komunikuje 
orzeźwienie i podkreśla smakowitość napo-
ju, zachęca do jego zakupu.

Naszą ofertę napojów 1,75 l poszerzamy 
o nowe na rynku smaki Jabłko Brzoskwi-
nia i Pomarańcza Brzoskwinia. Oprócz tego 
wprowadzamy zupełnie nową linię napojów 
w butelkach 1l, która mamy nadzieję, że stanie 
się przebojem nadchodzącego lata.

Witold Nartowski 

Sezon 
zbliża się 
wielkimi 
krokami

Rozmowa z Pawłem Gurgulem, 
prezesem Grupy Hortex
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Od stycznia 2019 r. Remigiusz Czer-
necki jest wiceprezesem zarządu i dyrek-
torem handlowym w GK Specjał i odpo-
wiada za działalność operacyjną, rozwój 
oraz strategię hurtową grupy. 

Remigiusz Czernecki jest absolwentem 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowi-

dlu, dystrybucji i produkcji, a także 
w zarządzaniu, w szczególności w opty-
malizacji procesów operacyjnych, kon-
solidacji i restrukturyzacji przedsię-
biorstw. 

W branży FMCG pracuje nieprzerwa-
nie o d 1997 roku. Szczebel po szczeblu 
zbierał doświadczenia począwszy od sta-
nowiska przedstawiciela handlowego, po-
przez dyrektora sprzedaży, dyrektora roz-
woju, dyrektora zakupów, kończąc na 
stanowiskach zarządczych najwyższego 
szczebla (od 2008 roku) takich jak wi-
ceprezes zarządu, prezes zarządu i prze-
wodniczący rad nadzorczych w spółkach 
o obrotach około 1 mld zł. Przed rozpo-
częciem współpracy z firmą Specjał był 
wiceprezesem zarządu Hortex Holding 
SA, gdzie odpowiadał za zbudowanie ka-
nału dystrybucji bezpośredniej, będąc 
równocześnie Prezesem Zarządu REN Sp. 
z o.o. (Grupa REN). Przeprowadził wie-
le konsolidacji i restrukturyzacji spółek 
w branży FMCG, a kierowane przez niego 
spółki trzykrotnie otrzymały prestiżowe 
wyróżnienie „Diamenty Forbes” w ka-
tegorii największych spółek o obrotach 
rocznych powyżej 250 mln zł. W prze-
szłości był członkiem kadry narodowej 
i reprezentacji Polski w LA oraz wielo-
krotnym medalistą mistrzostw Polski. 
Nadal jest aktywny sportowo i jeździ na 
motocyklu.

 Maciej Czerwiński 

Remigiusz Czernecki 
w zarządzie Specjału

cach, gdzie ukończył Zarządzanie i Mar-
keting, a także kierunki nauczycielski 
i trenerski na AWF w Katowicach. Posiada 
również tytuł naukowy doktora w dzie-
dzinie teorii treningu.

Nowy wiceprezes ma ponad 20-let-
nie doświadczenie w dziedzinie han-

GK Specjał pnie się coraz wy-
żej w rankingach przedsiębiorstw. 
W najnowszej, opublikowanej w przez 
Rzeczpospolitą Liście 2000 Grupa Ka-
pitałowa Specjał zajęła 26 pozycję. 

Tak wysokie miejsce to efekt przychodów 
wynoszących 9 654 764 złotych, które fi rma 
osiągnęła w 2017 roku. To świetny rezul-
tat odzwierciedlający fakt, że był to kolejny 
rok wysokiego tempa rozwoju naszej fi rmy.

 Maciej Czerwiński 

Lista 2000 Rzeczpospolitej

GK Specjał na 26 miejscu!

Remigiusz Czernecki, wiceprezes zarządu i dyrektor handlowy GK Specjał
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Pozycja 
2017

Pozycja 
2016 Firma PKD

Dane za 2017 rok 
w tys. zł

Przychody 
ze sprzedaży

Wynik 
netto 

2 2 Jeronimo Martins 
Polska SA

4719 48 166 199 1 721 514

5 5 Eurocash SA GK 4690 23 271 078 84 841
12 11 Lidl Sp. z o.o. Sp. k. 4711 16 048 568 b.d.
17 20 PSH Lewiatan GK 7740 11 500 000 b.d.
20 19 Tesco (Polska) 4729 10 600 000 b.d.
22 24 Auchan Polska Sp. z o.o. 4711 10 212 000 113 934
23 23 Kaufl and Polska Markety 

Sp. z o.o. sp. k.
4711 10 079 118 204 499

26 27 PPHU Specjał Sp. z o.o. GK 4639 9 654 764 13 257
37 36 Rossmann SD 

Polska Sp. z o.o. 
4775 7 706 003 859 078

38 34 Carrefour Polska Sp. z o.o. 4711 7 583 528 2 026
40 43 Żabka Polska Sp. z o.o. 7010 7 200 000 b.d.
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Od LD Holding do Livio
Tylko w ubiegłym roku do sieci przystą-

piło ponad 250 detalistów, a wszystko wska-
zuje na to, że takie tempo rozwoju zostanie 
utrzymane także w roku bieżącym, a może 
i w latach następnych.

Przypomnijmy, że operatorem sieci Livio 
jest działająca od ponad 20 lat na polskim 
rynku spółka PSH Livio. Początkowo jako 
LD Holding zarządzała ona sklepami pod 
szyldem eLDe, zaś po połączeniu z pomor-
ską fi rmą Rabat Service także placówkami 
Sieci 34. Na początku bieżącej dekady zaczę-
to wprowadzać nowy format sklepów fran-
czyzowych pod szyldem Livio. I gdy w 2013 
roku Rabat Service został przejęty przez GK 
Specjał uznano, że najkorzystniejszym kie-
runkiem rozwoju sieci franczyzowej, której 

operatorem będzie LD Holding, stanie się 
właśnie Livio. A spółka LD Holding zmie-
niła nazwę na PSH Livio. Okazało się, że 
była to doskonała decyzja – w tym okresie 
liczba sklepów funkcjonujących w ramach 
sieci „pod zarządem” PSH Livio wzrosła 
prawie dwukrotnie.

Marian Zych, wiceprezes PSH Livio 
podkreśla, że w ciągu tych kilku lat fi r-
ma stworzyła bardzo dobrą ofertę usługi 
franczyzowej i uzyskała stabilną pozycję 
na rynku. Zamykając rok 2018 łącznym 
obrotem zrzeszonych w sieci sklepów na 
poziomie 3,08 mld zł. – To bardzo duży 
sukces, ale w biznesie liczy się coś więcej 
niż tylko potencjał w postaci ilości skle-
pów i skali obrotu. Dysponujemy przede 
wszystkim najważniejszym biznesowym za-

sobem – kapitałem ludzkim. Obecnie spół-
ka zatrudnia około 80 pracowników. Choć 
każdy z zatrudnionych ma inny staż pracy 
oraz obowiązki, wszystkich łączy codzienna 
współpraca i wsp ólna wizja rozwoju fi rmy 
– zauważa prezes Marian Zych. 

Oferta szyta na miarę
To dzięki pracownikom franczyza Livio 

dysponuje atrakcyjnym dla rynku know how 
i bardzo dobrą ofertą. Detaliści zaintereso-
wani uczestnictwem w sieci mogą wybierać 
z trzech modeli franczyzy dostosowanych do 
wielkości placówki handlowej i oczekiwań 
właścicieli sklepów. 

Do małych placówek o powierzchni sprze-
dażowej minimum 50 mkw. z podstawo-
wym asortymentem artykułów spożyw-
czych skierowana jest oferta franczyzowa 
Livio Ekspres.

Koncept Livio Market przeznaczony jest 
dla sklepów z samoobsługową salą sprze-
dażową o powierzchni minimum 80 mkw. 
z pełnym asortymentem produktów spo-
żywczych. Natomiast Livio Top to oferta 
franczyzowa dla sklepów z samoobsługową 
salą sprzedażową o powierzchni minimum 
120 mkw. z pełnym asortymentem produk-
tów spożywczych. Każdy z tych modeli cha-
rakteryzuje się odmienną umową detalisty 
z franczyzodawcą i właściciel sklepu sam 
może wybrać, jak mocno chce się związać 
z operatorem sieci.

PSH Livio oferuje franczyzobiorcom bo-
gaty wachlarz usług. Przede wszystkim bar-
dzo szerokie portfolio działań marketingo-
wych i wsparcie w zarządzaniu placówką 
handlową dzięki stałej opiece koordyna-
tora sieci. Systematycznie wydawana jest 
bezpłatna gazetka z kolportażem i plakaty 
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Sieć Livio 
nie zwalnia 
tempa
Około 2500 placówek handlowych zrzeszonych w sieci, 
3 formy umowy franczyzowej, ponad 300 podpisanych umów 
producenckich i blisko tyle samo lokalnych oraz dystrybucyjnych 
– to tylko niektóre liczby charakteryzujące sieć Livio, jedną z 
najdynamiczniej rozwijających się sieci franczyzowych w Polsce. Marian Zych – wiceprezes PSH Livio



okolicznościowe, organizowane są też akcje 
promocyjne i zakupowe, konkursy z nagro-
dami, loterie z reklamą w mediach ogólno-
polskich, dostęp do kanałów muzycznych 
z reklamą produktową. Na starcie współ-
pracy detaliści mogą liczyć na wsparcie, 
także fi nansowe, przy zakupie wyposażenia 
sklepu, jego remodelingu oraz przygotowa-
niu wizualizacji zewnętrznej i wewnętrznej, 
a także mają zapewnione nowoczesne pla-
nogramy zagospodarowania powierzchni 
handlowej. Partnerzy sieci otrzymują tak-
że bezpłatnie system sprzedażowo-maga-
zynowy Hipermarket.

Ważnym elementem współpracy z sie-
cią jest cały system szkoleń e-learningo-
wych i stacjonarnych w ramach Uniwer-
sytetu Przedsiębiorczości oraz wspiera-
nych przez środki unijne. Uczestniczące 
w sieci sklepy mogą liczyć na wypłatę 
retra za realizację serwisów określonych 
w kontraktach producenckich oraz korzy-
stać z pakietów startowych na otwarcie 
sklepu oraz programu lojalno-

w kontraktach producenckich oraz korzy-p y
stać z pakietów startowych na otwarcie
sklepu oraz programu lojalno-

ściowego. Dla wielu detalistów istotna 
może być także informacja, że sieć nie 
pobiera żadnej opłaty franczyzowej i nie 
przewiduje kar umownych w przypadku 
rozwiązania umowy.

W Grupie siła
Marian Zych dodaje, że na sukces sie-

ci niewątpliwie wpływ miał również fakt, 
że działa ona w bardzo dużej Grupie Ka-
pitałowej Specjał i franczyzobiorcy mogą 
korzystać z wszystkich promocji i ofert 
poszczególnych spółek Grupy. Warto za-
znaczyć, że ogólnopolska sieć hurtowni 
Specjał oferuje specjalne warunki han-
dlowe i wypłatę retra dla franczyzy Livio. 
Natomiast Specjał Finanse to dodatkowe 
wsparcie w negocjacjach z bankami i le-
asingodawcami oraz atrakcyjne oferty na 
zakup sprzętu IT, telefonów komórkowych, 
samochodów itp. W ramach GK Specjał 

są również prowadzone spółki z sektora 
ochrony, usług porządkowych, zaopatrze-
nia medycznego, a przygotowane przez 
nich oferty dla uczestników sieci Livio są 
zawsze wyjątkowe.

Osiągnięcia i rozwój sieci franczyzowej 
Livio w okresie ostatnich pięciu lat, od kie-
dy jest w Grupie Kapitałowej Specjał, można 
określić jako stabilny, dynamiczny rozwój 
z bardzo dobrymi perspektywami na przy-
szłość. - Planujemy dalszy wzrost ilości skle-
pów, ale z naciskiem na sklepy o powierzchni 
powyżej 100 mkw. i dalsze tzw. „utwardzanie” 
franczyzy, które wprawdzie nakłada większe 
obowiązki na franczyzobiorcę, ale daje mu 
również wyższe wynagrodzenia, co wpisu-
je się w naszą politykę poprawy rentowności 
i stabilizacji fi nansowej sklepów naszej sie-
ci. Przy jednoczesnym utrzymaniu zasady 
zachowania pełnych praw właścicielskich
współpracującego z nami detalisty – podsu-
mowuje Marian Zych. 

Witold Nartowski 
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GK Specjał na Targach Ślubnych 
W dniach 19-20 stycznia 2019 r. Specjał był jed-

nym z wystawców podczas XIII Targów Ślubnych, 
które odbyły się w Podkarpackim Centrum Wysta-
wienniczo – Kongresowym G2A Arena w Jasionce.

To już kolejne tego typu przedsięwzięcie, w którym GK 
Specjał bierze czynny udział, w celu wzmocnienia sprze-
daży wybranej grupy asortymentu. Tym razem przed-
stawiliśmy informację handlową w wyjątkowo atrak-
cyjnej oprawie i aranżacji. Obok 150 fi rm z całej Polski 
zaprezentowaliśmy specjalnie przygotowaną informację 
dotyczącą asortymentu alkoholowego. Zwiedzający Tar-
gi chętnie odwiedzali stoisko korzystając z możliwości 
zasięgnięcia informacji na temat asortymentu i uma-
wiali się na kontakt z dystrybutorem w siedzibie fi rmy.

Patrycja Wilczyńska 

Rok 2019 GK Specjał zaczęła od otwarcia kolejnych punk-
tów sprzedaży hurtowej. Hala w Radomiu zlokalizowana jest 
przy ulicy Tartacznej 3. Obiekt dysponuje powierzchnią ma-
gazynową 3 760 mkw., w tym chłodnią o powierzchni 580 
mkw. W hali znajduje się 3 600 miejsc paletowych. Docelowo 
oddział ma współpracować z 167 producentami, a w swojej 
ofercie posiadać będzie 6500 sku. 

Drugą placówką, która „zadebiutowała” w tym roku w port-
folio fi rmy jest oddział w Zielonej Górze. Hala znajduje się 
przy ul. Zdrojowej 4. Powierzchnia magazynu wynosi 3100 
mkw. Punkt obsługuje 7 przedstawicieli handlowych. W ofer-
cie oddziału znajduje się asortyment 100 producentów.

W Lublinie obiekt dysponuje powierzchnią 2 700 me-
trów kwadratowych wysokiego składu i posiada miejsce dla 
4 300 palet. Wewnątrz obiektu znajduje się również chłodnia. 
W ofercie oddziału znajdują się produkty ogólnospożywcze, 
nabiał oraz alkohol – blisko 6 000 indeksów. To oferta ponad 
150 producentów. Oddział obsługuje 5 przedstawicieli han-
dlowych. Hala mieści się przy ul. Józefa Franczaka „Lalka” 
18 w Panattoni Park.

Otwarcie nowych oddziałów to dobra prognoza na kolejne 
miesiące. W planach fi rmy 2019 rok ma być czasem jeszcze 
intensywniejszego rozwoju i powiększania obrotów. Stabil-
na sytuacja oraz doświadczona kadra to czynniki, które po-
zwalają GK Specjał na rozwijanie nie tylko nowych punktów 
sprzedaży hurtowej, ale również inne odważne plany w po-
zostałych obszarach działalności fi rmy.

Szymon Kwaśniewski 

Nowe oddziały GK Specjał – 
Radom, Zielona Góra i Lublin
Grupa Kapitałowa Specjał ma już 16 oddziałów. Na początku tego roku otworzono dwie nowe placówki w 
Radomiu i w Zielonej Górze. Z kolei na przełomie lutego i marca ruszył punkt w Lublinie. To potwierdzenie dobrej 
kondycji fi rmy, ale również kolejny krok do optymalizacji procesów logistycznych.

Zielona Góra Radom

Lublin



Konferencja na Wyspach Karaibskich 

Biznesowe podróże laureatów 
programu Skarby Karaibów
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Bahamy, Jamajka, Kajmany – te egzo-
tyczne destynacje były miejscem listopado-
wej konferencji podsumowującej program 
„Skarby Karaibów”. Biznesowa podróż do-
starczyła jej uczestnikom nie tylko wspa-
niałych wrażeń, ale przede wszystkim ak-
tualnej, merytorycznej i potrzebnej wiedzy. 

Na wyspy przez Florydę
Na rejs po Karaibach udali się klienci od-

działów: Czeladź, Gdańsk, Goleniów, Kraków, 
Kędzierzyn – Koźle, Łódź Rzeszów, Wro-
cław. W sumie w konferencji udział wzięło 
40 klientów będących laureatami programu 
„Skarby Karaibów”. W takim gronie w bizne-
sową podróż uczestnicy wyruszyli podziele-
ni na dwie grupy. Pierwsza z nich wyleciała 
29 listopada, a druga dzień później startując 
z lotniska im. Chopina w Warszawie w kie-
runku Amsterdamu, a następnie do Miami. 
Po trwającej kilkadziesiąt godzin podróży 
uczestnicy dotarli do eleganckiego hotelu 
położonego w Miami Springs na Florydzie. 
Odpoczęli w nim po długim locie, a następ-
nie kontynuowali podróż statkiem – MSC 
Seaside – najnowszym nabytkiem linii MSC, 
wyposażonym w innowacyjną technologię 
i wiele udogodnień dla pasażerów. 

Konferencja na statku
W pełnym gronie grupa wypłynęła z Mia-

mi, a w czasie rejsu obyła się konferencja. 
Tradycyjnie laureatom programu wręczo-
ne zostały wyróżnienia. Omówione zostały 
wyniki sprzedażowe zakończonego progra-
mu lojalnościowego, przedstawiono pro-
ducentów uczestniczących w katalogu oraz 
wskazano tych, którzy odnotowali najwyższą 
sprzedaż. Zaprezentowana została najnowsza 
oferta produktów w ramach marki własnej. 
Przypomniano także o aktualnie obowiązu-
jącym programie lojalnościowym – Bajecz-
na Podróż II oraz omówiono jego zasady.

Atrakcyjny pokład
Podczas rejsu uczestnicy mogli korzystać 

z wielu atrakcji dostępnych na pokładzie. 

Odpocząć w aquaparku, spróbować swo-
ich sił na ściance wspinaczkowej czy boisku 
sportowym, a po wszystkim zrelaksować się 
w jacuzzi, zaś wieczorem obejrzeć widowi-
skowe show w teatrze, a nawet obejrzeć eks-
ponaty w galerii sztuki. Wymienionym atrak-
cjom towarzyszyła również realizacja planu 
konferencji. Uczestnicy pozyskiwali wiedzę 
z zakresu handlu, a dokładnie nowych roz-
wiązań dotyczących sprzedaży i promocji. 
Poruszano tematy dotyczące budowania wi-
zerunku sklepu przez jego załogę oraz two-
rzenia atmosfery sprzyjającej dokonywaniu 
zakupów. Wśród omawianych zagadnień 
były również techniki negocjacji czy obsłu-
ga trudnych klientów. 

Bahamy, Jamajka, Kajmany
Po przybyciu do portu Ocho Rios na Ja-

majce na wszystkich czekała wspinaczka na 
wodospady Dunn’s River, które sięgają aż 
183 metrów. Kolejnym punktem podróży 
był port George Town na Kajmanach. Tam 
po przycumowaniu do lądu grupa udała 
się na panoramiczną wycieczkę po najcie-
kawszej części wyspy zwanej Wielkim Kaj-
manem. Tego dnia była również okazja do 
odpoczynku na plaży Seven Mile Beach. 
Późnym popołudniem wszyscy wyruszyli 
w kierunku meksykańskiej wyspy Cozu-
mel. Następnego dnia po przypłynięciu do 
portu grupa udała się na zorganizowaną 
wycieczkę i zwiedzanie wyspy. Kolejnym 
przystankiem była stolica Bahamów, czyli 
miasto Nassau, gdzie uczestnicy korzysta-
li z wycieczek fakultatywnych. Wieczorem 
na statku odbyła się kolacja pożegnalna. 
Nazajutrz grupa wyruszyła w kierunku 
Miami, skąd wyleciała do Amsterdamu, 
a docelowo do Warszawy. 

Piaszczyste plaże i lazurowa woda. 
Wyspy Kanaryjskie okazały się rejonem, 
gdzie uczestnicy doświadczyli prawdzi-
wie egzotycznej aury, a w tak przyjem-
nym klimacie wzbogacili się o przydat-
ną wiedzę. 

Patrycja Wilczyńska 



Kronplatz - ten region północnych 
Włoch wybraliśmy jako destynację na zi-
mową konferencję wyjazdową. Blisko 40 
klientów z oddziałów: Gdańsk, Goleniów, 
Czeladź, Kraków, Łódź, Rzeszów, Wro-
cław i Warszawa w terminie 8-15 marca 
br. spędziło z nami intensywny i przede 
wszystkim udany wyjazd. 

Jak co roku w sezonie zimowym zor-
ganizowaliśmy dla laureatów programu 
lojalnościowego tygodniową konferen-
cję połączoną z narciarskim szaleństwem. 
Tym razem odwiedziliśmy kompleks nar-
ciarski Kronplatz, uważany za najlepszy 
z włoskich stoków, głównie ze względu 

Wyjazd konferencyjny do Kronplatz 

na infrastrukturę, ilość tras oraz jakość 
ich przygotowania.

Z Rzeszowa wyjechaliśmy w piątek 8 mar-
ca późnym wieczorem. Po drodze zabraliśmy 
klientów czekających na zbiórkach w Dębicy, 
Krakowie i Katowicach. Na miejsce dotarli-
śmy następnego dnia po południu. 

We Włoszech przywitała nas słoneczna 
pogoda, a w takiej aurze szusowanie po sto-
kach było nadzwyczaj przyjemne. Kronplatz 
to region znany z doskonałej infrastruktury, 
z tras o zróżnicowanym stopniu trudności 
i urzekających widoków, którymi cieszyliśmy 

się podczas kolejnych zjazdów organizowa-
nych obok części konferencyjnej pobytu. 
Całej grupie na stoku towarzyszył instruk-
tor, pod którego okiem szlifowaliśmy nasze 
umiejętności. Wieczory upływały nam przy 
atrakcjach w hotelu, czyli licznych zabawach 
teambuildingowych. Po intensywnej konfe-
rencji i wypoczynku we Włoszech wrócili-
śmy do Polski 15 marca. 

Patrycja Wilczyńska 
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Niedawno ruszyły należące do Mag-
daleny Rodzeń Delikatesy Premium 

w Krzywczy. Sklep został wyposażony we-
dług standardów obowiązujących w sieci, 
zaś towar uporządkowany z zastosowaniem 
prawidłowych zasad merchandisingu. Profe-
sjonalne przygotowanie placówki do otwar-
cia wiązało się z wprowadzeniem nowej wi-
zualizacji zewnętrznej i wewnętrznej, które 
wraz z atrakcyjną ofertą cenową zaowoco-
wały licznym przybyciem klientów.

Wmiejscowości Bircza otworzyliśmy 
wspólnie z Dariuszem Świstakiem 

Delikatesy Premium. W sklepie zastosowano 
wyposażenie w nowym standardzie, zosta-
ły również wdrożone planogramy ułożenia 
asortymentu z podziałem na grupy asorty-
mentowe, co zdecydowanie polepszyło wi-
zerunek i czytelność półki.

Delikatesy Premium będące własnością 
Katarzyny Podolak ruszyły w Turobinie.

Budynek, w którym mieści się obecnie sklep 
został dobudowany do obiektu, w którym De-
likatesy Premium funkcjonowały przed inwe-
stycją. Nowa sala sprzedaży ma 300 mkw., zaś 
w miejscu „starych” Delikatesów Premium 
powstała drogeria. Takie sąsiedztwo sprzyja 
zakupom w obu sklepach. Placówka posia-
da profesjonalne oświetlenie sali sprzedaży 
oraz duży parking przed sklepem. Na uwagę 
zasługuje pięknie przygotowane stoisko alko-
holowe oraz dwumetrowy, samoobsługowy 
regał Strefa Wina. Bardzo rozbudowane i za-
opatrzone zostały stoiska z produktami świe-
żymi: z pieczywem, warzywniak, z nabiałem 
oraz stoisko mięsno-wędliniarskie.

Na uwagę zasługuje również sklep w for-
macie Delikatesy Sezam Danuty Smo-

lińskiej w Świdniku. Sklep mieści się na du-
żym osiedlu mieszkaniowym. Jest po gene-
ralnym remoncie i powiększeniu sali sprze-
daży. Placówka nastawiona jest na sprzedaż 
świeżej żywności. Stoiska zgodnie ze stan-
dardami premium kuszą świeżymi wędli-
nami, warzywami czy nabiałem. Na uwagę 
zasługuje również stoisko alkoholowe.

Także w miejscowości Kliszów otworzy-
liśmy z Andrzejem Kędziorem sklep 

w formacie Delikatesy Sezam. Już przed 
wejściem kusi on piękną wizualizacją ze-
wnętrzną dedykowaną dla tego formatu. 
Sklep przeszedł cał kowity remont, wdro-
żono stoiska zgodne ze standardami sieci, 
co przewidywał projekt.

Nie można też nie wspomnieć o remode-
lingu sklepów w formacie Nasz Sklep. 

Placówki Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu 
Nowa Sarzyna w Tarnogórze oraz Mateusza 
Gałka w Szczebrzeszynie przeszły gruntow-
ny remont sali sprzedaży z zastosowaniem 
nowego oświetlenia oraz ustawienia zgod-
nie z wcześniej przygotowanym projektem. 
W sklepach wdrożyliśmy również standard 
wyposażenia dla formatu Nasz Sklep. W celu 
podniesienia jakości obsługi personel skle-
pów przed otwarciem został przeszkolony 
z zasad merchandisingu, obsługi klienta i za-
rządzania stoiskiem mięsno-wędliniarskim.

Wmiejscowości Teodory na terenie od-
działu Łódź uruchomiliśmy należący 

do Anny Janeczek sklep w formacie Deli-
katesy Sezam. Przeszedł on generalny re-
mont wraz z wymianą całości wyposaże-
nia, a przede wszystkim został przekształco-
ny w sklep samoobsługowy, co umożliwiło 
zwiększenie asortymentu. Wdrożenie pra-
widłowego layoutu, standardów wyposaże-
nia, wizualizacji zewnętrznej zmieniło sklep 
w nowoczesne delikatesy, w których klienci 
chętnie dokonują zakupów.

Natomiast w Krakowie na osiedlu Urocze 
otworzyliśmy Delikatesy Premium Adama 
Musiała. Właściciel tego sklepu postawił 
przede wszystkim na różnorodność i duży 
wybór produktów w każdej z grup asorty-
mentowych. W sklepie wdrożone zostały 
planogramy ułożenia asortymentu z podzia-
łem na grupy asortymentowe i z zastosowa-
niem prawidłowych zasad merchandisingu. 
Placówka specjalizuje się w sprzedaży pro-
duktów świeżych, zaś na szczególną uwagę 
zasługuje stoisko mięsno-wędliniarskie, na 
którym ekspozycja i wybór asortymentu 
jest wyjątkowo obfi ta. Jednocześnie rozno-
szący się wokół zapach świeżo wypiekanego 
pieczywa nie pozwala się oprzeć zakupom.

W dniu otwarcia we wszystkich sklepach 
franczyzowych zostały przygotowane pro-
mocje cenowe, degustacje oraz konkursy. 

Kamila Tarsa

Formuła delikatesowa 
coraz powszechniejsza
Koniec ubiegłego roku i początek nowego obfi towały w nowe otwarcia 
Delikatesów Premium oraz Sezam we wszystkich oddziałach.

Nasz Sklep
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Otwarta została należąca do 
Magdaleny Piskadło placówka 
Top Premium o powierzchni 150 
mkw. w miejscowości Kłobuczyn. 
Bogaty asortyment wędlin, nabia-
łu, warzyw oraz artykułów spo-
żywczych jest atutem placówki. 
Sklep zarządzany jest poprzez sys-
tem Hipermarket, w który wypo-
saża franczyzobiorców Polska Sieć 

Handlowa Livio. Program 
ten gwarantuje komplekso-
we zarządzanie zakupami 
oraz sprzedażą. Przed skle-
pem udostępniono klien-
tom duży, wygodny par-
king. Uruchomienie ko-
lejnego sklepu TOP Pre-
mium, którego właścicielką 
jest Joanna Marciniec od-

było się w miejscowości Osiecza Pierwsza. 
W sklepie o powierzchni 180 mkw. wdrożo-
ne zostały standardy wyposażenia charakte-
rystyczne dla Livio oraz planogramy asorty-
mentowe. Tu także w zarządzaniu pomaga 
system sklepowy Hipermarket. 

Również w formacie TOP Premium został 
otwarty nowy sklep w Mchach. Profesjonalne 
przygotowanie sklepu objęło zarówno wizu-
alizację zewnętrzną, jak i wewnętrzną placów-
ki. Sklep jest funkcjonalny i wygodny, mak-
symalnie wykorzystano jego powierzchnię.

Tym samym wielkopolski oddział prze-
kroczył już 600 sklepów. Zadowolenie fran-
czyzobiorców Polskiej Sieci Handlowej Livio 
sukcesywnie bowiem przekłada się na ciągle 
rosnącą liczbę przystępujących do sieci deta-
listów. Zadowoleni właściciele polecają sieć 
swoim znajomym, którzy w efekcie rozwa-
żają przyłączenie się do silnej, w 100 proc. 
polskiej sieci. 

Mariusz Michalczyk

W 2014 roku oddział zaczynał z kilkunastoma skle-
pami, a pod koniec 2018 roku było to już 260 placówek. 
O tempie rozwoju świadczy również ilość obecnie pra-
cujących na tym terenie koordynatorów sieci, co z pew-
nością przyczyni się do utrzymania dotychczasowych 
trendów. Właścicieli sklepów wspiera czterech koordy-
natorów sieci, którzy cyklicznie ich odwiedzają i dbają 
o konkurencyjność na lokalnym rynku.

Warto też podkreślić, że dobra współpraca z oddzia-
łem Specjału we Wrocławiu również przyczynia się do 
takiej koniunktury. Profesjonalna obsługa franczyzo-
biorców przez handlowców Specjału buduje z nimi do-
bre, partnerskie relacje, co ma bezpośredni wpływ na 
osiągane wyniki sprzedaży i ekspansję sieci.

 Mariusz Michalczyk

Dolnośląskie 
Livio coraz
liczniejsze
Dolnośląski oddział PSH Livio S.A. to jeden z najbardziej prężnie 
rozwijających się oddziałów sieci w Polsce. 

Wielkopolski oddział Livio 
liczy już ponad 600 sklepów
Przełom roku to wzmożone działania w wielkopolskim oddziale Livio. Ilość franczyzobiorców sieci jest coraz większa.

Franczyzobiorcy 
Livio uczą się 
systemu 
Hipermarket

W ostatnim tygodniu lutego franczyzo-
biorcy Livio szkolili się w Wiśle z obsługi 
programu Hipermarket. Poszerzenie wiedzy 
na temat tego oprogramowania gwarantu-
je możliwość kompleksowego zarządzania 
sprzedażą oraz pozwoli na przeprowadzanie 
dokładnych analiz struktury sprzedaży w celu 
optymalizacji zakupów. Szkolenie to połą-
czone było ze spotkaniem integracyjnym.

Mariusz Michalczyk 

78/201912



Kluczowym elementem rozwoju sieci Rabat Detal jest odpo-
wiednie planowanie, które przekłada się na jakość zarządzania. 
W związku z powyższym od kilku lat sieć stosuje system aplika-
cji mobilnej, dzięki której proc es zamówień handlowych prze-
biega w sposób płynny. 

Aplikacja mobilna umożliwia również przeprowadzanie w sklepach 
ankiet, dzięki którym znacznie lepiej poznajemy opinię i potrzeby na-
szych franczyzobiorców. Zbieramy obiektywne i kompleksowe infor-
macje na temat bieżącej sytuacji zamówień oraz możemy oce-
nić poziom świadczonych usług przez dostawców. Dzięki 
temu optymalizujemy proces negocjacyjny oraz ofertę 
handlową. Dodatkowo dokładnie sprecyzowane są po-
trzeby oraz zainteresowanie sklepów danymi usługami. 

Wprowadzenie aplikacji mobilnej do codziennej 
pracy, było decyzją trafi oną. Dzięki aplikacji e-Le-
ader możemy również przeprowadzać akcje specjalne 
oraz wprowadzać kluczowe zadania operacyjno-han-
dlowe. Jako sieć franczyzowa istniejemy na rynku już 
ponad 21 lat, a nowe technologie sprawiają, że rozwój 
staje się jeszcze bardziej dynamiczny. 

Aleksandra Makowska 
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W dobie dużej konkurencji, monitorując 
stale oferty rynkowe, staramy się wychodzić 
naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów 
i na bieżąco modyfi kować nasz asortyment.

Większość naszych produktów może śmia-
ło konkurować cenowo z ofertą znanych sieci 
i innych dostawców. Należy jednocześnie pa-
miętać, że nie zawsze cena jest podstawowym 
kryterium zakupu, ale także jakość produktu. 
Zasada ta sprawdza się także w przypadku 
materiałów POS. Korzystając z oferty maga-
zynu centralnego sklepy mogą liczyć na stałe 
wsparcie zakupowe w postaci atrakcyjnych 

nagród od producentów, z którymi współpra-
cujemy m.in. BIC, KOST, czy GP Batteries. 
Oferujemy pakiety zakupowe materiałów 
POS w ramach cyklicznie organizowanych 
przez sieć targów centralnych i lokalnych. 
Można je znaleźć w edytowanych katalo-
gach targowych dostępnych również on-line.

Produkty fi rmowane logo Rabat – rekla-
mówki, torby materiałowe, zapalniczki są 
dodatkowym nośnikiem reklamy wzmac-
niającym przynależność do sieci. 

Korzystając z zakupów z naszego magazy-
nu klient oszczędza czas i zmniejsza koszty. 

Towar można zamówić u swojego koordy-
natora. Przesyłka za pośrednictwem fi rmy 
kurierskiej szybko dociera bezpośrednio do 
sklepu. Zakupy powyżej 300 zł są dostarcza-
ne bez dodatkowej opłaty. Sklep ma 28 dni 
na zapłatę za zrobione zakupy.

Chcąc wzbogacić formy sprzedaży od mar-
ca planujemy wdrożyć cyklicznie w termi-
nach dwutygodniowych głęboką promocję 
cenową na wybrany produkt z naszej listy 
TOP20. 

Agnieszka Drozdowska

Warto skorzystać z oferty 
magazynu centralnego
Magazyn centralny materiałów POS sieci Rabat Detal działa od 2014 roku. Obecnie posiada w bazie ponad 200 
produktów reklamowych i eksploatacyjnych.

Aplikacja 
mobilna 
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SUPER NOWOŚCI – LISTOPAD 2018 
W dzienniku Super Nowości opubliko-

wano obszerną relację z XXI Targów Biz-
nes Żywność Medycyna Auto Flota 2018. 
W materiale szczegółowo opisano przebieg 
wydarzenia. Już na wstępie zaznaczono re-
kordowe osiągnięcia organizatorów – sprze-
daż i frekwencje. W dalszej części artykułu 
przedstawiono przebieg wydarzenia. Wiele 
miejsca poświęcono odbywającemu się w ra-
mach Targów ogólnopolskiemu kongresowi 
„Dokąd zmierza polski handel?”. W artyku-
le wspomniano również o zorganizowanej 
loterii Targomania. W szczegółach opisano 
także nagrody przyznane podczas Targów 
(Złote Medale, statuetki przyznawane przez 
władze miasta i regionów, Złote Specjały) 
oraz ich laureatów. W podsumowaniu arty-
kułu znalazła się informacja o licytacji prac, 
z której całkowity dochód został przekazany 
na rzecz podopiecznych Fundacji Specjał. 

STREFA BIZNESU – LISTOPAD 2018
Na łamach magazynu Strefa Biznesu zna-

lazła się relacja z XIV Gali Podkarpackiego 
Klubu Biznesu, podczas której nagrodzono 
osoby oraz fi rmy, które wnoszą szczególny 
wkład w rozwój regionu oraz promują Polskę 
i Podkarpacie za granicą. W gronie zaproszo-
nych gości znalazł się prezes grupy Kapitało-
wej Specjał Krzysztof Tokarz. 

goście bawili się na koncercie gwiazdy wie-
czoru – zespołu Zakopower oraz o występie 
Zenona Martyniuka. W materiale czytamy 
również o ogólnopolskim kongresie „Dokąd 
zmierza polski handel?”, który był zorganizo-
wany w ramach Targów. 

PORADNIK HANDLOWCA 
– GRUDZIEŃ 2018

W magazynie Poradnik Handlowca 
zmieszczono artykuł podsumowujący IX 
edycję ogólnopolskiego konkursu dla nie-
zależnych handlowców pod nazwą „Odśwież 
swój sklep”. Zwycięzcę wyłoniła redakcja pi-
sma oraz sponsorzy. To właśnie w gronie 
sponsorów znalazła się Grupa Kapitałowa 
Specjał. Nasza fi rma dla zwycięskiego skle-
pu „Delikatesik” w Krzeszowicach ufunduje 
kompletne wyposażenie sklepu (meble oraz 
sprzęt chłodniczy). 

PORADNIK HANDLOWCA 
– GRUDZIEŃ 2018

W piśmie znalazła się relacja z eventów or-
ganizowanych przez Rabat Detal, czyli Targów 
Centralnych o ogólnopolskim zasięgu oraz 
Targów Regionalnych. Jak czytamy w mate-
riale każde Targi przygotowane przez fi rmę 
Rabat Detal przyciągają liczne grono wystaw-
ców oraz franczyzobiorców. 

HURT I DETAL – GRUDZIEŃ 2018
W grudniowym wydaniu magazynu Hurt 

i Detal znalazła się rozmowa z prezesem Gru-
py Kapitałowej Specjał. W udzielonym wy-
wiadzie prezes opowiedział o bieżącej sytuacji 
w polskim handlu detalicznym i hurtowym, 
a także perspektywach rozwoju. W rozmowie 
prezes GK Specjał znaczył, że polski rynek 
jest jednym z najbardziej konkurencyjnych 
w Europie, dlatego wiele fi rm nie radzi so-
bie i w efekcie zawęża swoją działalność, albo 
całkowicie się wycofuje. Jednocześnie dodał, 
że fi rma Specjał ma przed sobą obiecujące 
perspektywy rozwoju. Doświadczona kadra 
i dobre wyniki fi nansowe pozwalają fi rmie na 
realizacje śmiałych i dużych projektów m.in. 
przejęć. W kontekście planów na kolejne lata 
prezes GK Specjał zapowiedział rozwój fi rmy 
i zwiększenie obrotów. 

� Piszą o nas    � Piszą o nas    � Piszą o nas
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PORADNIK HANDLOWCA 
– GRUDZIEŃ 2018

W ostatnim w 2018 roku wydaniu maga-
zynu Poradnik Handlowca opublikowano 
podsumowanie XXI Targów Biznes Żyw-
ność Medycyna Auto Flota 2018. W mate-
riale podkreślono rekordową skalę wyda-
rzenia – zarówno w kwestii zaprezentowa-
nej oferty handlowej, jak i frekwencji wśród 
zwiedzających. Zaznaczono, że liczba blisko 
300 wystawców to jeden z najlepszych wy-
ników w całej ponad 20-letniej tradycji tego 
wydarzenia. W materiale wspomniano także 
o uroczystej Gali Wieczornej, podczas której 

HANDEL – GRUDZIEŃ 2018 
W grudniowym wydaniu magazynu 

Handel opublikowano relację z debaty 
„Handel i producenci to dwie strony me-
dalu. Dlaczego nie jedna? Blaski i cie-
nie współpracy polskich dystrybutorów 
i producentów”. Dyskusja ta odbywała się 
w ramach części merytorycznej listopado-
wych targów organizowanych przez GK 
Specjał. W debacie udział wzięli udział 
producenci, a jej moderatorem była re-
daktor naczelna „Handlu” – Barbara Mi-
kusińska-Ozdobińska. Podczas dyskusji 
poruszono wiele istotnych tematów do-
tyczących teraźniejszości i przyszłości 
polskiego handlu. 

HURT I DETAL - STYCZEŃ 2019
W edytorialu magazynu Hurt i Detal, 

Tomasz Pańczyk, Redaktor Naczelny, pi-
sze o obecnej sytuacji w handlu w kon-
tekście zachodzących zmian. Wspomi-
na o znacznej ilości przejęć czy likwida-
cji niektórych sklepów, a nawet całych 
brandów. Podkreśla jednak, że polski ry-
nek wyróżnia obecność silnych hurtow-
ników, takich jak Specjał, którzy moc-
no wspierają właścicieli małych sklepów 
spożywczych.

PORTALSPOZYWCZY.PL – STYCZEŃ 2019
Portalspozywczy.pl opublikował in-

formację o otwarciu nowego oddzia-
łu Grupy Kapitałowej Specjał. Jak czy-
tamy w materiale GK Specjał zaczyna 
2019 rok od otwarcia kolejnego punk-
tu sprzedaży hurtowej. 14 oddział fir-
my znajduje się w Radomiu. W tek-
ście podano również informacje doty-
czące adresu oddziału, jego wielkości 
czy ilości obsługiwanych producentów. 
W materiale swojego komentarza udzie-
lił prezes GK Specjał. 
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WIADOMOŚCI HANDLOWE 
– STYCZEŃ 2019 

Serwis internetowy Wiadomości Handlo-
wych to kolejne medium, które poinformo-
wało o otwarciu kolejnego oddziału GK Spe-
cjał. W artykule zawarto informacje, że od 
stycznia 2019 roku w Zielonej Górze działa 
nowy oddział GK Specjał. To po Radomiu 
już druga nowa placówka, która „zadebiu-
towała” w tym roku w portfolio fi rmy. Hala 
znajduje się przy ul. Zdrojowej 4. W tekście 
zaznaczono również, że stabilna sytuacja oraz 
doświadczona kadra to czynniki, które po-
zwalają GK Specjał na rozwijanie nie tylko 
nowych punktów sprzedaży hurtowej, ale 
również inne odważne plany w pozostałych 
obszarach działalności fi rmy.

WIADOMOŚCI HANDLOWE 
– STYCZEŃ 2019

Na łamach internetowego wydania Wiado-
mości Handlowych poinformowano, że Re-
migiusz Czernecki będzie odpowiedzialny za 
rozwój oraz strategię hurtową Grupy Specjał. 
W zamieszczonej notatce podano również, że 
nowy wiceprezes Grupy Kapitałowej Specjał 
ma ponad 20-letnie doświadczenie w ob-
szarze handlu i dystrybucji FMCG, a także 
w zarządzaniu, a w szczególności w optyma-
lizacji procesów operacyjnych, konsolidacji 
i restrukturyzacji przedsiębiorstw.

ZYCIEHANDLOWE.COM – STYCZEŃ 2019
Portal zyciehandlowe.com to kolejny serwis 

internetowy, który podał informację o otwar-
ciu nowego oddziału Grupy Kapitałowej Spe-
cjał. Jak czytamy w materiale, jako lokalizację 
wybrano Zieloną Górę. To po Radomiu już 
druga nowa placówka, która „zadebiutowała” 
w tym roku w portfolio fi rmy. Hala znajduje 
się przy ul. Zdrojowej 4. Powierzchnia maga-
zynu wynosi 3100 mkw. Punkt obsługuje 7 
przedstawicieli handlowych. W ofercie oddzia-
łu znajduje się asortyment 100 producentów.

PULSHR.PL – STYCZEŃ 2019 
Serwis pulshr.pl zamieścił informacje o no-

wym wiceprezesie zarządu i dyrektorze han-
dlowym w GK Specjał Remigiuszu Czernec-
kim. W materiale przedstawiono pokrótce 
przebieg jego kariery zawodowej. Napisano 
między innymi, że w branży FMCG jest nie-
przerwanie od 1997 roku, gdzie szczebel po 
szczeblu zbierał doświadczenia począwszy od 
stanowiska przedstawiciela handlowego, po-
przez dyrektora sprzedaży, dyrektora rozwoju, 
dyrektora zakupów, kończąc na stanowiskach 
zarządczych najwyższego szczebla (od 2008 
roku) takich jak wiceprezes zarządu, prezes 
i przewodniczący rad nadzorczych w spół-
kach o obrotach około 1 mld zł. 

PORADNIK HANDLOWCA – LUTY 2019
W magazynie Poradnik Handlowca ukazał się 

obszerny wywiad z Janem Sałatą, prezesem za-
rządu PSH Nasz Sklep. W wywiadzie Jan Sałata 
podkreślił dobre wyniki jakie sieć odnotowała 
w zeszłym roku, a dotyczy to głównie wzrostu 
ilości nowych sklepów aż o 171. Stwierdził, że 
spadająca rentowność w handlu detalicznym 
skłaniają przedsiębiorców do przyłączania się 
do sieci. Tymczasem działanie w ramach dużej 
organizacji pozwala na korzystanie z efektów 
skali. Prezes Jan Sałata dodał, że sieć w kolejnych 
latach będzie pracowała nad poprawą rozpozna-
walności, ujednoliceniem czy informatyzacją. 
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PORADNIK HANDLOWCA – LUTY 2019
Na łamach Poradnika Handlowca zamiesz-

czono informację, że od stycznia br. stanowi-
sko wiceprezesa zarządu i dyrektora handlo-
wego PPHU Specjał objął Remigiusz Czer-
necki. W materiale pokrótce przedstawiono 
doświadczenie nowego wiceprezesa. Wspo-
mniano również o jego kompetencjach i obo-
wiązkach w fi rmie. 

HURT I DETAL – LUTY 2019
W lutowym wydaniu magazynu Hurt i De-

tal został opublikowany obszerny artykuł po-
święcony prezesowi Grupy Kapitałowej Specjał 
Krzysztofowi Tokarzowi. Tym razem jednak 
tematy biznesowe zeszły na drugi plan rozmo-
wy. Owszem, w materiale prezes GK Specjał 
wypowiada się na temat zakupów i wizyt we 
własnych sklepach, jednak głównym tematem 
wywiadu są podróże, czyli pasja prezesa To-
karza. Jak czytamy w materiale prezes szcze-
gólnym sentymentem darzy Bieszczady, któ-
re znajdują się stosunkowo blisko i są chętnie 
odwiedzane przez niego w wolnych chwilach. 
Natomiast globalnie dużą sympatią darzy Wło-
chy…Florencje, Wenecje oraz malutkie mia-
steczko Gimigano. To niewielka, ale niezwykle 
urokliwa miejscowość, w którym czuć ducha 
historii oraz podziwiać można wysokie mury 
i wieże obronne. Natomiast poza Europą miej-
scem, które mile wspomina prezes jest Kuba. To 
według niego rejon, który jest enklawą spokoju 
i relaksu. Z wywiadu dowiadujemy się również, 
że jedną z pasji prezesa jest jazda na motorze.

Patrycja Wilczyńska 

że jedną z pasji prezesa jest jazda na motorze.

walności, ujednoliceniem czy informatyzacją.
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Potrzebujesz sprzętu medycznego, ale nie chcesz kupować go 
na stałe? Nie musisz! W naszych sklepach medycznych w Rzeszo-
wie i Katowicach oprócz sprzedaży prowadzimy wypożyczanie 
profesjonalnego sprzętu ułatwiającego rehabilitację. 

Zachęcamy do skorzystania z atrakcyjnej oferty proponowanej 
w ramach naszej działalności. Wychodząc naprzeciw wymaganiom 
klientów pragniemy zapewnić dostęp do sprzętu medycznego i re-
habilitacyjnego dla wszystkich, którzy nie są w stanie go kupić lub 
potrzebują szybko i na określony czas. 

Jednocześnie świadczymy usługi w kwestii:
– dopasowania sprzętu do potrzeb pacjenta
– instrukcji użytkowania sprzętu
– montażu w domu pacjenta. 

Rabat dla pracowników
Przygotowaliśmy też specjalną ofertę dla pracowników GK Spe-

cjał i ich rodzin. Mogą oni liczyć na rabat 50 proc. na wypożycze-
nia sprzętu medycznego w Cezal. 

Wszyscy pracownicy Grupy Kapitałowej Specjał od lutego 
2019 roku mogą skorzystać z rabatu na wypożyczenie sprzętu 
medycznego, który obejmuje cały asortyment. Wystarczy udać 
się do wypożyczalni Sklepu Medycznego Cezal przy ul. Zyg-
muntowskiej 10 w Rzeszowie bądź w Katowicach przy ul. Gen. 
Le Ronda 65. 

Wózki inwalidzkie, łóżka rehabilitacyjne, balkoniki ułatwiają-
ce chodzenie, kule inwalidzkie – to tylko część sprzętu, jaki czeka 
w wypożyczalni Cezal. Teraz za wypożyczenie dowolnego sprzętu 
pracownicy GK Specjał zapłacą tylko połowę ceny. 

Zapraszamy w godzinach otwarcia wypożyczalniach w Rzeszo-
wie: pn.-pt. 8.00–17.00, sobota 8.00–13.00, w Katowicach pn.-pt. 
8.00–16.00.

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 
603 804 274, 17 862 12 38. Możecie Państwo pytać o dostępność 
sprzętu, a także o właściwy jego dobór do rodzaju schorzenia.

Jolanta Darłak 

Wypożyczalnie sprzętu medycznego w Cezalu

Taniej dla pracowników 
GK Specjał i ich rodzin

78/201916



Warsztat skutecznego kierowania 
W dniach 18–19 stycznia 2019 roku w Rze-

szowie odbyło się szkolenie „Warsztat sku-
tecznego kierowania” przeznaczony dla ka-
dry kierowniczej Agencji Ochrony Specjał. 
Szkolenie zostało przeprowadzone przez do-
świadczonego trenera biznesu. Jego celem 
było nabycie przez słuchaczy umiejętności 
kierowania procesami zachodzącymi w ze-
spole poprzez odpowiednie wyznaczanie 
celów, poznanie zasad motywacji pozafi nan-

sowej oraz właściwe zastosowanie komuni-
kacji wewnętrznej, co owocuje poprawą wy-
ników. Wszyscy uczestnicy bardzo wysoko 
ocenili szkolenie.

Szkolenie z obsługi arkusza kalk ulacyj-
nego Excel 

W ramach cyklu szkoleń z obsługi arkusza 
kalkulacyjnego Excel odbyły się dwa szko-
lenia. Pierwsze, w dniach 25–26 stycznia 
w oddziale w Łodzi oraz drugie w dniach 

15–16 lutego w oddziale w Krakowie. Szko-
lenia zostały przeprowadzone przez trenera 
zewnętrznego. Podczas szkoleń uczestnicy 
nabywali praktyczną wiedzę na temat spraw-
nej obsługi arkusza kalkulacyjnego Excel 
oraz zastosowania jego zaawansowanych 
możliwości do typowych zadań wykonywa-
nych w pracy. Następne tego typu szkolenie 
planowane jest w oddziale we Wrocławiu. 

Alicja Pilecka 

Ponad trzy lata temu GK Specjał umożliwiła pracownikom pod-
noszenie kompetencji za pomocą platformy Uniwersytet Przedsię-
biorczości. Każde szkolenie jest przygotowywane w oparciu o ana-
lizę potrzeb, dzięki czemu udostępniane treści są odpowiedzią na 
realne zapotrzebowanie użytkowników. Szkolenia e-learningowe nie 
posiadają określonych ram czasowych, dlatego pracownicy mogą 
realizować szkolenia w dogodnych dla siebie porach. Niewątpliwym 
atutem jest również możliwość dostosowania tempa przyswajanej 

wiedzy do własnych potrzeb i umiejętności. Powyższe walory do-
ceniło już ponad 1800 pracowników GK Specjał, którzy są aktyw-
nymi użytkownikami Uniwersytetu Przedsiębiorczości. Obecnie 
realizowane jest szkolenie „Motywacja i integracja pracowników”. 
Jego cele m jest poznanie technik, za pomocą których możemy zbu-
dować silny i zgrany zespół. 

Alicja Pilecka 

Od kilkunastu lat Podkarpackie Targi 
Pracy są największym tego typu przedsię-
wzięciem w regionie. GK Specjał zasiliła 
grono pracodawców oferujących wolne 
miejsca zatrudnienia. Firmę reprezento-
wali pracownicy działu rekrutacji. Stoisko 
cieszyło się bardzo dużym zainteresowa-
niem zarówno studentów, absolwentów, 
jak również innych osób poszukujących 
zatrudnienia lub chcących się przekwa-
lifikować. Każdy zainteresowany współ-

Szkolenia GK Specjał
Specjał nie rezygnuje z organizacji kolejnych szkoleń przeznaczonych dla różnych podmiotów i zespołów 
pracowniczych funkcjonujących w ramach Grupy.

E - learning drogą do samokształcenia 
Coraz większa liczba przedsiębiorców korzysta z szerokich możliwości, jakie daje Internet, również 
w dziedzinie szkolenia pracowników. 

Podkarpackie Targi Pracy
W dniu 14.02.2019 r. w Hali Podpromie w Rzeszowie odbyła się XVIII edycja 
Podkarpackich Targów Pracy, organizowanych przez Biuro Karier Wyższej 
Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. 

pracą mógł porozmawiać z pracowni-
kiem GK Specjał i uzyskać szczegółowe 
informacje na temat oferowanych miejsc 
pracy i warunków zatrudnienia. 

Podkarpackie Targi Pracy zakończyły 
się dla naszej firmy pomyślnie. Pracow-
nicy reprezentujący GK Specjał zebrali 
bardzo dużo cennych aplikacji, jak rów-
nież kontaktów telefonicznych. 

Aneta Bugno 
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W swojej ofercie posiadamy szeroki wachlarz ofert dla osób w róż-
nym wieku i z różnymi niepełnosprawnościami. Poczynając od sta-
nowisk fi zycznych jak np. personel sprzątający czy portier dozor-
ca, poprzez stanowiska biurowe w różnych sektorach naszej fi rmy. 

Chcąc zapewnić osobom niepełnosprawnym korzystne warun-
ki pracy koncentrujemy się na rozwoju zawodowym pracownika, 
dbaniu o prawidłowe stanowisko pracy, przestrzeganiu rygorystycz-
nych procedur zarówno jakościowych, jak i prawnych. Pracowni-

kom zapewniamy dofi nansowanie dojazdów do pracy, leków czy 
okularów. Organizujemy szkolenia, eventy, wycieczki integracyjne. 
Wspieramy nie tylko rozwój intelektualny, ale również psychiczny, 
fi zy czny i zdrowotny, zapewniając możliwość skorzystania z pakie-
tu multisport lub ubezpieczenia grupowego. 

Niepełnosprawny pracownik jest dla nas cenną indywidualnością. 
Dlatego pomagamy mu na każdej płaszczyźnie życia. 

Katarzyna Ciwińska

W sezonie wiosennym GK Specjał or-
ganizuje kolejne wyjazdy integracyjne dla 
pracowników. Będzie to wspaniała oka-
zja do zobaczenia ciekawych miejsc, od-
poczynku, a przede wszystkim integracji. 

Podczas lektury wielbiciele dobrych, praw-
dziwych, pełnych tytułowej miłości, ale nie-
przesłodzonych wierszy z pewnością prze-
żyją wiele wzruszeń. Podobnie miłośnicy 
podkarpackiej przyrody, a szczególnie Biesz-
czadów nie będą zawiedzeni.

Przypomnijmy, Kazimierz Balawejder 
to długoletni pracownik Agencji Ochrony 
Specjał. Jego wielką pasją jest poezja. Zdo-
był wiele nagród i wyróżnień z konkursach 
krajowych i zagranicznych, a obecnie jego 
tomiki poezji są wydawane na wielu kon-
tynentach. 

Maciej Czerwiński 

Wspieramy zatrudnienie osób niepełnosprawnych 
Grupa Kapitałowa Specjał jako zakład pracy chronionej od wielu lat uczestniczy w aktywizacji zawodowej osób 
niepełnosprawnych. 

Lwów – termin 18–19 maja
Już w maju wyruszamy na 2-dniowy wy-

jazd do Lwowa. Dla wszystkich uczestników 
przygotowaliśmy zakwaterowanie w trzy-
gwiazdkowym hotelu w samym centrum 
miasta. W programie zwiedzanie z przewod-
nikiem, wizyta w operze oraz inne atrakcje. 
Zaplanowaliśmy również kolację integracyj-

ną z muzyką na żywo. Będzie także 
okazja, aby udać się do „Kopalni 

Kawy” oraz poznać uroki „Słod-
kiego Lwowa”. 

Wyjazdy integracyjne dla pracowników GK Specjał

Nowy tomik wierszy Kazimierza Balawejdera 
Kazimierz Balawejder, pracownik GK Specjał, a jednocześnie znany i uznany podkarpacki poeta w styczniu 2019 
roku wydał już siódmy tomik swoich wierszy pt. „Wystarczy kochać”. 

Albania – termin 14–23 czerwca 
Tuż przed wakacjami odbędzie się 10-dnio-

wy wyjazd do Albanii. Program wyjazdu obej-
muje pobyt w Hotelu Dvijaka Resort **** 
położonym na terenie parku narodowego. 
W trakcie pobytu będzie okazja zobaczyć 
i poznać nieco lepiej Albanię wybierając się 
na wycieczkę m.in. do Tirany – stolicy i naj-
większego miasta Albanii. Tam właśnie za-
planowane zostało zwiedzanie: pomnika Fry-
deryka Chopina,  Placu Skenderbega, rzeźby 
Skanderbega, opery, Muzeum Narodowego, 
budynków rządowych oraz zabytkowego me-
czetu Ethem Beja, a także domu Envera Ho-
dży, piramidy i pomnika Matki Teresy. 

W kwestiach zapisów i sprawach organiza-
cyjnych prosimy o kontakt z sekretariatem: 
Jadwiga Ważna, e-mail: jadwiga.wazna@
specjal.com.pl, tel.: 885 500 027. Kolejny 
wyjazd integracyjny został zaplanowany na 
wrzesień. O szczegółach będziemy informo-
wać na bieżąco. 

Patrycja Wilczyńska 
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Od listopada zeszłego roku odbywa-
ją się cykliczne spotkania integracyjne 
pracowników GK Specjał przy kręglach. 
Rozgrywki odbywają się raz w miesiącu. 
Finalne wyniki rywalizacji zostaną ogło-
szone w maju br.

Gra w kręgle to jedna z ulubionych form 
wypoczynku pracowników GK Specjał. Dla-
tego w listopadzie rozpoczęliśmy kolejną 
edycję turnieju. Comiesięczne spotkania od-
bywają się w kręgielni Kula Bowling & Club 
w Rzeszowie. Rywalizacji na torze towarzy-
szą rozmowy i wspaniała atmosfera. To także 
doskonała okazja do bliższego poznania się.

W maju wyniki zimowej rywalizacji pod-
sumujemy i ogłosimy zwycięzców. Tymcza-
sem wszystkich chętnych zapraszamy na 
kręgle. Życzymy dobrej zabawy i satysfak-
cjonujących rezultatów.

Sylwia Bałchan 

W niedzielę 20 stycznia br. w rezydencji Alabaster odbył się 
Bal Karnawałowy dla dzieci oraz wnuków pracowników Grupy 
Kapitałowej Specjał. Na małych uczestników czekały zabawy 
z animatorką, tańce, poczęstunek oraz wiele innych atrakcji. 

Po raz kolejny GK Specjał w czasie trwającego karnawału zor-
ganizowała bal dla wszystkich dzieci i wnuków pracowników. Od 
godziny 14:00 sala w Rezydencji Alabaster zapełniła się rycerza-
mi, królewnami, piratami oraz innymi postaciami z bajek. Mali 
uczestnicy przez kilka godzin bawili się pod opieką animatorki, 
która przeprowadzała liczne zabawy i konkursy. 

Z abawa umożliwiła małym i dużym spędzenie czasu w mi-
łej atmosferze. Przyniosła im wiele radości, a to było głównym 
celem tego balu. Dziękujemy dzieciom i rodzicom za zaanga-
żowanie w przygotowanie pięknych balowych strojów oraz za 
wspólnie spędzony czas i niezapomniane przeżycia. Kolejny bal 
karnawałowy już za rok.

Patrycja Wilczyńska 

Trwa turniej gry w kręgle Spec jał 2019

W i d i l 20 i b d ji Al b db ł i

Za nami bal karnawałowy
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Osoby, które zechcą przekazać 1 proc. 
swojego podatku dochodowego na rzecz 
Fundacji Specjał proszone są o wskazanie 
w formularzu PIT naszej Fundacji poprzez 
wpisanie nazwy: 

MAGDALENA LEWICKA 
24 lata pracy w kategorii nabiał/tłuszcze. 8 lat w GK SPECJAŁ – aktualnie na stanowisku dyrektor 
ds. zakupów O/Rzeszów. Jest osobą kreatywną, skuteczną i bardzo zaangażowaną w swoje obowiąz-
ki. Perfekcyjna znajomość rynku i branży przekłada się na osiągane wyniki. Prywatnie jest osobą 
empatyczną z dużym poczuciem humoru. Artystyczna dusza – lubi prace plastyczne, gra na gitarze. 

PAWEŁ JASIŁEK 
Pracownik z długoletnim stażem w naszej fi rmie, pracuje 14 lat. Jest zdyscyplinowany, posiada sze-
roką wiedzę o rynku i sprzedaży, dobrze zna procesy funkcjonujące w fi rmie. Obecnie pracuje jako 
krajowy kierownik ds. sprzedaży i rozwoju. W ramach swoich obowiązków m.in. prowadzi coaching 
przedstawicieli handlowych we wszystkich oddziałach Specjał. Jego hobby to motoryzacja i aktyw-
ny wypoczynek -  jazda na rowerze.

ANETA SOWA 
Od pięciu lat zatrudniona na stanowisku kierownik Grup Usługowych w fi rmie Arma. Ko-
ordynuje prace ochrony i sprzątania w obrębie trzech województw. Jest osobą kompetentną 
i zaangażowaną w wykonywane obowiązki. Prywatnie żona i mama oraz dumna posiadaczka 
kota, psa i szynszyli.

Przekaż 1 proc. podatku na Fundację Specjał 
Pamiętaj – rozliczając swój PIT możesz wspomóc Fundację Specjał dzięki przekazaniu jej 1 proc. podatku. 

Jednocześnie informujemy, że od dnia 
01.01.2019 r. nastąpiła zmiana w kwestii roz-
liczeń PIT-37 za rok 2018 r. Krajowa Admi-
nistracja Skarbowa rozliczy zeznanie rocz-
ne, które będzie dostępne od dnia 15 lutego 
2019 r. w serwisie „Twój e-PIT”, w zakład-
ce www.fi nanse.mf.gov.pl. Podatnik będzie 
mógł zaakceptować wersję przygotowaną 
przez urząd lub wejść w deklarację i po-
prawić dane.

W przypadku skorzystania z rozliczenia 
podatku w wersji elektronicznej zwracamy 
się do Państwa o zweryfi kowanie nr KRS 
Organizacji Pożytku Publicznego wskaza-
nego w rozliczeniu PIT. Aby to zrobić na-
leży wejść w formularz i zmienić nr KRS 
Organizacji Pożytku Publicznego wskaza-
ny w rozliczeniu.

Serdecznie dziękujemy tym, którzy zdecy-
dują się na wsparcie naszej Fundacji Specjał !

Sylwia Pietrucha 

Fundacja Specjał
Nr KRS: 0000373138

ludzie kwartału
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Szakszuka
Składniki:

• jajka 4 szt.
• średniej wielkości papryka czer-

wona 1 szt.
• kmin rzymski 1 łyżka
• duży ząbek czosnku 2 szt.
• papryka słodka 1 łyżeczka

• dojrzały pomidor 3 szt.
• świeże czerwone chili 1 szt.
• natka kolendry 1 pęczek
• cebula dymka ze szczypiorem 

1 pęczek

Krok 1
Z pomidorów usuń szypułkę, na-

detnij skórkę od spodu na krzyż, 
zanurz je na 10 sekund w gotują-
cej się wodzie, a następnie przełóż 
do zimnej wody. Usuń z nich skór-
kę, przetnij je na cztery części oraz 
usuń z nich gniazda nasienne. Tak 
przygotowane pomidory pokrój w drob-
ną kosteczkę. Posiekaj czosnek, chili i natkę 
kolendry. Pokrój drobno szczypior dymki cebulki 
w piórka, a paprykę w drobną kosteczkę.

Krok 2
Na patelni, na rozgrzanej olej podsmaż cebulę i paprykę, a gdy ce-

bula się zeszkli dodaj chili, czosnek oraz pomidory. Całość dopraw do 
smaku szczyptą ostrej papryki, kminem i ewentualnie, jeśli uznasz to 
za koniecznie, szczyptą soli. Wszystko razem duś pod przykryciem 
około 2 – 3 minuty.

Krok 3
Na sam koniec dodaj posiekaną kolendrę i szczypior.

Krok 4
W powstałym sosie zrób delikatne wgłębienia i wbij w nie jajka. 

Całość przykryj i duś przez minutę lub dwie, aż jajka się zetną.

Kaczka pieczona 
w pomarańczach

Składniki:
• 1 kaczka około 3 kg
• 4 duże pomarańcze
• 100 ml białego wytrawnego 

wina
• 1 czubata łyżka mielonego 

imbiru
• 1 płaska łyżeczka soli
• 1/3 łyżeczki pieprzu mielone-

go

Przygotowanie:
Kaczkę dokładnie oczyszcza-

my, usuwamy wszystkie włoski, 
dokładnie płuczemy i osuszamy 
papierowym ręcznikiem. Nacie-
ramy dokładnie solą oraz imbirem 
zmieszanym z pieprzem.

Pomarańcze parzymy wrzątkiem. 
Z trzech wyciskamy sok, ale niezbyt dokład-
nie, aby przy skórkach pozostało trochę miąższu.

Skórki pomarańczy kroimy na mniejsze kawałki, 
którymi faszerujemy kaczkę. Nacięcie spinamy wykałaczkami. 
Sok mieszamy z białym winem.

Kaczkę wkładamy do piekarnika nagrzanego do 180 stopni na 
pół godziny. Po tym czasie zmniejszamy temperaturę do 160 stop-
ni i polewamy mięso 1/4 wina zmieszanego z sokiem. Czynność 
powtarzamy co 20 minut.

Kaczkę trzymamy w piekarniku jeszcze mniej więcej 75-90 
minut, podlewając co 20 minut płynem, który wytworzy się z jej 
pieczenia. Pół godziny przed końcem pieczenia okładamy kaczkę 
pokrojoną w plastry ostatnią pomarańczą.

W razie potrzeby przykrywamy kaczkę folią aluminiową, aby 
za bardzo się nie przypiekła. Podajemy z ulubionymi dodatkami.

Katarzyna Jarosz

Wykwintne śniadanie i nie tylko!

Zapraszamy pracowników wraz z dziećmi, 
wnukami na piknik rodzinny, który odbędzie 
się 24 maja ( tj. piątek) w godzinach od 12:00 
do 18:00 na terenach zielonych Rezydencji Ala-
baster (Rzeszów, ul Ks. Stafi eja 8), przy okazji 
organizowanego Dnia Handlowca. 

W programie wydarzenia liczne konkursy i za-
bawy z profesjonalnym animatorem Michałem 
Samborskim. To będzie dzień pełen wrażeń – aż 
6 godzin zabawy. Na wszystkich uczestników cze-
kały będą dmuchane zabawki, w tym duże zjeż-
dżalnie oraz aquazorbing. Osoby chętne prosimy 
o zapisy do dnia 30 kwietnia, a wpłaty w biurze 
zarządu do 15 maja. Zapisy i wpłata: Jadwiga Waż-
na, tel.: 885 500 027, e-mail: jadwiga.wazna@
specjal.com.pl Zapraszamy! 

Jadwiga Ważna 

Piknik rodzinny w Alabastrze
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Specjał Finanse
Grupy zakupowe to obniżka kosztów

Znajdziecie tam Państwo informacje o aktu-
alnych wydarzeniach z życia fi rmy. Grono fa-
nów Specjału na Facebooku ciągle rośnie, za 
co serdecznie dziękujemy! Wszystkich tych, 
którzy są z nami, ale jeszcze nie polubili nas na 
Facebooku zapraszamy na nasz fan page. Aby 
do nas dołączyć wystarczy odwiedzić stronę 

https://www.facebook.com/fi rmaspecjal/ lub 
w wyszukiwarce serwisu znaleźć profi l Spe-
cjał, a następnie kliknąć „Lubię to!”. Zachę-
camy także do aktywnego komentowania po-
stów i udostępnianiu ich znajomym. 

Sylwia Pietrucha

POLUB NAS NA FACEBOOKU
Zapraszamy wszystkich posiadających profi l na portalu społecznościowym 
Facebook do polubienia profi lu fi rmowego GK Specjał. 

Grupy zakupowe stworzone przez Specjał Finanse to 
możliwość korzystania z wyjątkowych ofert i rabatów przy 
zakupach szeregu usług oraz produktów.

Dołączenie do grupy zakupowej SF oraz uczestnictwo w niej 
jest całkowicie bezpłatne.

Przedsiębiorcom zrzeszonym w grupach zakupowych Specjału 
Finanse oferujemy między innymi rozwiązania telekomunikacyjne, 
czyli ofertę komórkową sieci Plus dla Firm oraz internet mobilny 
Plus dla Firm. Innowacyjnym rozwiązaniem dla klientów indywi-
dualnych jest oferta telefonii komórkowej Orange oraz internetu 
mobilnego Orange skierowana do pracowników przedsiębiorstw 
zrzeszonych w naszej grupie zakupowej.

„Grupowiczom” oferujemy bardzo korzystne rozwiązania dru-
ku w abonamencie lub zakup wielofunkcyjnych urządzeń druku-
jących. Natomiast Avalon Solutions, partner rozwiązań chmuro-
wych, oferuje zakup innowacyjnych narzędzi biznesowych Go-
ogle w niespotykanie atrakcyjnych cenach dla członków grupy 
zakupowej Specjału Finanse.

Rozwiązania fi nansowe dla grup to leasing oraz wszelkiego ro-
dzaju kredyty, a także ubezpieczenia grupowe, indywidualne oraz 
komunikacyjne i majątkowe.

Dysponujemy bardzo dobrą ofertą energii elektrycznej i gazu 
oraz prowadzimy bezpłatne audyty gospodarki energetycznej 
przedsiębiorstwa, aby niwelować strategiczne koszty członków 
grupy zakupowej związane z zakupem i zużyciem mediów. Człon-
kowie grupy zakupowej mogą także uzyskać rabaty na zakup sa-
mochodów osobowych i dostawczych.

Sklepom tradycyjnym dedykujemy specjalną ofertę drzwi szkla-
nych do regałów chłodniczych, która zapewnia zwrot z inwesty-
cji już po ok. 17 miesiącach. Głównie dzięki oszczędności energii 
elektrycznej zasilającej urządzenia chłodnicze. 

Oferta smartfonów i sprzętu elektronicznego dostępna jest 
w sklepie internetowym pod adresem: www.sklep.specjalfi nanse.pl.

Zapraszamy do śledzenia naszej strony www.specjalfi nanse.pl, 
gdyż ciągle poszerzamy swoją ofertę.

Biuro Obsługi Klientów Specjał Finanse mieści się przy ul. Boya 
– Żeleńskiego 5, tel. 17/ 8 507 507

Radosław Kycia 
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MAGAZYNIER KIEROWCA KAT. C KASJER-SPRZEDAWCA

PERSONEL SPRZĄTAJĄCY PORTIER DOZORCA KIEROWNIK SKLEPU/ZASTĘPCA

Miejsce pracy: Rzeszów, Pruszcz Gdański, Wrocław,   
       Tomaszów Lubelski, Bronisze, Łódź,   
    Kędzierzyn-Koźle

Obowiązki na stanowisku: 
- przygotowanie i kompletowanie towarów do wysyłki,   

   zgodnie z zamówieniem klientów,

- przyjmowanie dostaw na magazyn,

- utrzymanie porządku na magazynie,

- kontrola terminów przydatności do spożycia,

- udział w inwentaryzacjach.

Nasze oczekiwania:
- doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku 

   mile widziane,

- gotowość do pracy w systemie 3-zmianowym 

   od poniedziałku do piątku ,

- książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych 

   lub gotowość do jej wyrobienia,

- dyspozycyjność, uczciwość, zaangażowanie.

Oferujemy:
- pracę w dużej i stabilnej fi rmie o ugruntowanej

   pozycji na rynku,

- zatrudnienie w ramach umowy o pracę w systemie     

   3-zmianowym,

- atrakcyjne wynagrodzenie + system premiowy 

   (wypłacane regularnie i terminowo),

- bezpłatne szkolenie z systemu WMS oraz procedur 

   wewnętrznych,

- dostęp do platformy zakupowej Specjał Finanse: 

   www.specjalfi nanse.pl,

- zapewniamy cykl szkoleń z obszaru logistyki 

   w systemie e-learningowym,

- ubezpieczenie grupowe, kartę Multisport, 

   wycieczki, imprezy oraz konkursy fi rmowe.

AKTUALNE APLIKACJE PROSIMY PRZESYŁAĆ NA ADRES: rekrutacja@specjal.com.pl, rekrutacja@nasz-sklep.pl 

Informujemy, iż w Grupie Kapitałowej Specjał funkcjonuje program poleceń pracowniczych. Pracownik fi rmy, który zgłosi i zarekomenduje osobę chętną do pracy,
a ona zostanie zatrudniona otrzyma gratyfi kację fi nansową. Zgłoszeń można dokonać na przeznaczony do tego celu adres e-mail: polecam@specjal.com.pl

oraz pod numerem telefonu: 17 859 71 51

Miejsce pracy: Rzeszów, Kędzierzyn-Koźle, Wrocław,   
     Pruszcz Gdański

Obowiązki na stanowisku: 
- dystrybucja artykułów spożywczych zgodnie 

   z wyznaczonymi trasami,

- obsługa sklepów spożywczych w tym rozładunek dostaw, 

   odbieranie zwrotów i reklamacji, obsługa dokumentacji, 

   transportowej i magazynowej, bieżąca obsługa pojazdu.

Nasze oczekiwania:
- prawo jazdy kat. C,

- karta kierowcy, uprawnienia na przewóz rzeczy,

- książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych 

   lub gotowość do jej wyrobienia,

- mile widziane doświadczenie w transporcie

   artykułów FMCG,

- dyspozycyjność, odpowiedzialność, samodzielność.

Oferujemy:
- pracę w dużej i stabilnej fi rmie o ugruntowanej 

   pozycji na rynku,

- zatrudnienie w ramach umowy o pracę 

   w systemie jednozmianowym,

- atrakcyjne wynagrodzenie + system premiowy

   (wypłacane regularnie i terminowo),

- dostęp do platformy zakupowej Specjał Finanse: 

   www.specjalfi nanse.pl,

- zapewniamy cykl szkoleń z obszaru logistyki

   w systemie e-learningowym,

- ubezpieczenie grupowe, kartę Multisport,

   wycieczki, imprezy oraz konkursy fi rmowe.

Miejsce pracy: Rzeszów, Gdańsk, Tarnobrzeg, Lublin

Obowiązki na stanowisku: 
- obsługa klientów za pomocą kasy fi skalnej

   zapewniamy przeszkolenie,

- wykładanie towarów na półki sklepowe,

- utrzymanie porządku i czystości na stanowisku pracy,

- doradztwo i pomoc klientom podczas zakupów

   na sali sprzedaży.

Nasze oczekiwania:
- aktualna książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych 

   lub gotowość do jej wyrobienia,

- gotowości do pracy w systemie dwuzmianowym,

- pozytywne nastawienie i podejście do klienta,

- zaangażowanie i motywacja do realizacji celów 

   handlowych.

Oferujemy:
- zatrudnienie w ramach umowy o pracę na pełny etat,

- stałe wynagrodzenie oraz dodatkowe premie

   wypłacane regularnie i terminowo,

- rabat na zakupy oraz udział w programie Super Profi t,

- ubezpieczenie grupowe, kartę Multisport, wycieczki 

   oraz imprezy fi rmowe,

- szkolenia z zakresu obsługi klienta, kasy fi skalnej 

   oraz stoiska mięsno-wędliniarskiego,

- wsparcie w obowiązkach przez Kierownika Regionu

   oraz trenera wewnętrznego.

Agencja Ochrony Specjał wspierająca zatrudnienie 
osób niepełnosprawnych, lider w zakresie usług 
ochrony osób i mienia oraz utrzymania czystości 
i porządku zatrudni personel sprzątający

Miejsce pracy: Rzeszów, Pilzno Kraków, Skierniewice, 
Warszawa, Wrocław

Zadania:
-  utrzymanie czystości pomieszczeń,

-  dbanie o wysoką jakość świadczonej usługi.

Wymagania:
-  motywacja do pracy,

-  mile widziane orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Oferujemy:
-  pracę w dużej i stabilnej Agencji Ochrony,

-  zatrudnienie na umowę o pracę na pełny etat, 

-  regularnie i terminowo wypłacane wynagrodzenie,

-  stałe wsparcie Kierownika.

Osobom z orzeczeniem o niepełnosprawności 
gwarantujemy:
-  dofi nansowanie do leków do 400 zł co 6 miesięcy,

-  dofi nansowanie do okularów 350 zł raz w roku,

-  pomoc w nagłych wypadkach,

-  możliwość skorzystania do 75% dofi nansowania na 

 zorganizowane przez Firmę wyjazdy zagraniczne,

-  preferencyjne ceny na usługi i produkty medyczne 

 oferowane przez GK Specjał i platformę zakupową 

 Specjał Finanse www.sklep.specjalfi nanse.pl.

Agencja Ochrony Specjał wspierająca zatrudnienie 
osób niepełnosprawnych, lider w zakresie usług 
ochrony osób i mienia oraz utrzymania czystości 
i porządku zatrudni portiera / dozorcę.

Miejsce pracy: Stalowa Wola, Świdnik, Warszawa, 
Kraków, Wrocław, Koszalin

Zadania:
-  dozór na terenie obiektu, kontrola ruchu osobowego,

-  przestrzeganie wewnętrznych procedur bezpieczeństwa,

-  dbanie o wysoką jakość świadczonych usług,

-  praca w trybie zmianowym.

Wymagania:
-  odpowiedzialność i samodzielność w działaniu,

-  dyspozycyjność, punktualność oraz wysoka kultura 

 osobista,

-  niekaralność (wymagane zaświadczenie),

-  mile widziany orzeczony stopień niepełnosprawności.

Oferujemy:
-  pracę w dużej i stabilnej Agencji Ochrony,

-  zatrudnienie na umowę o pracę na pełny etat, 

-  regularnie i terminowo wypłacane wynagrodzenie oraz 

 dodatki 20% za pracę w godzinach nocnych,

-  stałe wsparcie Kierownika.

Osobom z orzeczeniem o niepełnosprawności 
gwarantujemy:
-  dofi nansowanie do leków do 400 zł co 6 miesięcy,

-  dofi nansowanie do okularów 350 zł raz w roku,

-  pomoc w nagłych wypadkach,

-  możliwość skorzystania do 75% dofi nansowania na 

 zorganizowane przez Firmę wyjazdy zagraniczne,

-  preferencyjne ceny na usługi i produkty medyczne 

 oferowane przez GK Specjał i platformę zakupową 

 Specjał Finanse www.sklep.specjalfi nanse.pl.

Polska Sieć Handlowa NASZ SKLEP działająca 
z sukcesem od lat w różnych regionach Polski, zatrud-
ni osobę na stanowisko Kierownik sklepu/ Zastępca 
kierownika

Miejsce pracy: Rzeszów

Oferujemy:
-  zatrudnienie w ramach umowy o pracę na pełny etat,

-  stałe wynagrodzenie oraz dodatkowe premie wypłacane 

 regularnie i terminowo,

-  szkolenia z zakresu pełnionego stanowiska, 

-  wsparcie w obowiązkach przez Kierownika regionu,

-  rabat na zakupy oraz udział w programie Super Profi t,

-  ubezpieczenie grupowe, benefi ty sportowe,

-  wycieczki, imprezy oraz konkursy fi rmowe.

Obowiązki na stanowisku:
-  organizowanie czasu pracy własnej oraz podległym 

 pracownikom w celu zapewnienia prawidłowego 

 funkcjonowania sklepu,

-  zapewnienie przestrzegania zasad standardów pracy,

-  budowanie wizerunku fi rmy,

-  zamawianie towaru w celu zapewnienia ciągłości 

 sprzedaży asortymentu,

-  dbanie o prawidłową jakość i ekspozycję towaru,

-  praca na sali sprzedaży.

Nasze oczekiwania:
-  doświadczenia w branży spożywczej na stanowisku 

 kierowniczym - warunek konieczny,

-  wykształcenia minimum średniego,

-  doświadczenie w zarządzaniu personelem,

-  nastawienie na osiąganie wyników,

-  aktualna książeczka do celów sanitarno-epidemiologicz

 nych lub gotowość do jej wyrobienia.
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