
Z uwagi na trudny czas życzymy Wszystkim,  
by  Święta Wielkiej Nocy były  źródłem siły,  
wiary i nadziei. By nie zabrakło wspólnych,  
rodzinnych  spotkań przy świątecznym stole.
Wesołego Alleluja

Zarząd i Pracownicy  
Grupy Kapitałowej Specjał
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 Jak ocenia Pan miniony rok? Czy uda-
ło się osiągnąć zaplanowany poziom 
sprzedaży?
Obroty Specjał w 2019 roku były znacząco 
wyższe niż pierwotnie zakładaliśmy, wzrosły 
o 28,7 proc. Dzięki tak wysokiej sprzedaży 
udało się nam osiągnąć satysfakcjonujący 
wynik finansowy, a jednocześnie utrzymać 
na w miarę stałym poziomie stosowane przez 
nas marże na większość produktów. Tak więc 
sytuacja finansowa firmy w roku ubiegłym 
uległa dalszemu wzmocnieniu, co jest dobrym 
prognostykiem na najbliższe miesiące, które 
mogą się okazać znacząco trudniejsze niż 
ostatnie lata. Istotny natomaist jest fakt, iż 
mimo pogarszającej się koniunktury pierwsze 
miesiące roku bieżącego także charaktery-
zowały się wyraźne wyższą sprzedażą niż 
planowaliśmy.

 Obecna sytuacja gospodarcza wska-
zuje, że najlepsze lata mamy już za sobą. 
Spowolnienie stało się faktem, zaś skala 
inflacji jest wyższa niż przewidywali 
najbardziej pesymistycznie nastawieni 
ekonomiści.
Rzeczywiście wskaźniki ekonomiczne 
nie są najlepsze, zaś inflacja mocno ude-
rza w gospodarkę. W branży spożywczej 
w pierwszych miesiącach tego roku się-

gała nawet 7 proc. Tak wysoki wzrost cen 
i związane z tym pogarszanie się możli-
wości nabywczych konsumentów może się 
odbić także na poziomie sprzedaży. Trzeba 
jednak pamiętać, że sprzedaż produktów 
spożywczych ma szczególny charakter. 
W tej dziedzinie zakup jest przecież ko-
niecznością i o ile konsument może zre-
zygnować z kupna nowego radia, czy te-
lewizora, to produkty żywnościowe kupić 
musi, nawet jeśli będzie się starał na nich 
oszczędzać. Dlatego też dążymy do tego, 
aby podwyższać ceny jedynie w stopniu 
naprawdę niezbędnym, zaś w wielu ka-
tegoriach udaje się nam z powodzeniem, 
we współpracy z producentami, utrzymać 
nasze ceny w ryzach. Jest to możliwe 
przede wszystkim dzięki doskonałej kon-
dycji finansowej firmy. Jesteśmy w stanie 
dokonywać długoterminowych zakupów 
nawet za gotówkę, dzięki czemu po czę-
ści chronimy siebie i naszych odbiorców 
przed konsekwencjami inflacji. A jedno-
cześnie stajemy się przez to bardziej kon-
kurencyjni na rynku i mimo spowolnienia 
sprzedaż mamy wciąż bardzo wysoką. We 
wspomnianych wyżej pierwszych dwóch 
miesiącach 2020 roku obroty charaktery-
zowały się znaczącą nadwyżką w stosunku 
do przyjętych założeń.

 Nie obawia się Pan, że mimo to tego- 
roczne plany będzie trzeba jednak zwe-
ryfikować?
Mam nadzieję, że będzie to weryfikacja 
taka jak w latach ubiegłych. Wówczas po 
pierwszym półroczu przeprowadzaliśmy 
taką właśnie ocenę wyników sprzedażo-
wych. Były one wtedy zawsze wyższe 
niż przewidywaliśmy i robiliśmy korektę 
w górę. A i tak pod koniec roku sprzedaż 
była jeszcze większa. Sadzę, że w tym roku 
będzie podobnie, w dużej mierze dzięki 
stabilności organizacyjnej i finansowej Spe-
cjału, który dla producentów jest partnerem 
bardzo wiarygodnym i wypłacalnym, czę-
sto w terminach krótszych niż ustawowe. 
To zaś przekłada się na takie możliwości 
współpracy z dostawcami, które owocują 
korzystniejszymi warunkami zakupu i moż-
liwością utrzymania, a nawet wzmocnienia 
naszej konkurencyjności. Co oczywiście 
nie oznacza, że nie nastąpią podwyżki cen 
także z naszej strony, ale staramy się je 
ograniczyć.

 Wspomina Pan często o potencjale 
finansowym Specjału jako bazie dla 
korzystnych dla wszystkich stron nego-
cjacji z Waszymi partnerami. A co z in-
westycjami?

Stabilność finansowa 
siłą Specjału
Rozmowa z Krzysztofem Tokarzem, prezesem GK Specjał



01(82) / STYCZEŃ-MARZEC 2020 03

 2	 STABILNOŚĆ	FINANSOWA	SIŁĄ 
	 	 SPECJAŁU
 4	 	NARESZCIE	MAMY	WYBÓR
 5	 	SPECJAŁ	MA	30	LAT
 5	 	KRZYSZTOF	TOKARZ	 

W	SEKTOROWEJ	RADZIE	 
DS.	KOMPETENCJI	W	HANDLU

 6	 	TAK	SIĘ	PRACUJE	 
W	NOWYM	BUDYNKU

 8	 	ODDZIAŁ	W	LUBLINIE	ROK	PÓŹNIEJ
 9	 	KONFERENCJA	NA	POŁUDNIOWYM	

KRAŃCU	AFRYKI
 10  NOWE	OTWARCIA	DELIKATESÓW	

PREMIUM	I	SEZAM
12	 PISZĄ	O	NAS
 14	 	LIVIO	NA	POŁUDNIU	I	ZACHODZIE
 14	 	USŁUGI	GASTRONOMICZNE	W	MAŁYCH	

SKLEPACH	
 15	 	WIZUALIZACJA	I	REMODELING	 

W WALCE	KONKURENCYJNEJ
 15	 	SPECJAŁ	FUTSAL	TEAM	DZIĘKUJE	 

ZA	WSPARCIE!
 16	 	ZWYCIĘZCY	MISTRZOSTW	W TENISIE	

STOŁOWYM
 16	 	W	ZDROWYM	CIELE	ZDROWY	DUCH
 16	 	MISTRZOSTWA	POLSKI	SPECJAŁU	

CORAZ	BLIŻEJ
 17	 	JAK	SIĘ	BRONIĆ	PRZED	WIRUSAMI
 17	 	KARNAWAŁ	Z	ARMĄ
 18	 	BAL	KARNAWAŁOWY
 18	 RZESZOWSKI	ODDZIAŁ	SPECJAŁU	 
	 	 WYSTAWCĄ	NA	TARGACH	ŚLUBNYCH
 19	 	NA	WYCIECZCE	W	KRYNICY
 19	 	PODZIĘKOWANIE	ZA	POMOC
 19	 	KONKURS	FOTOGRAFICZNY	

I PLASTYCZNY
 20	 	WITOLD	STEĆ	 

NA	ZAWSZE	Z	NAMI 
20 PROGRAM	STYPENDIALNY
 20	 	PRZEKAŻ	1%	NA	RZECZ	FUNDACJI	

SPECJAŁ
 21	 	PRZEPISY	KULINARNE	
 21	 	LUDZIE	KWARTAŁU
 22	 	OFERTY	PRACY	
 23	 	SPECJAŁ	FINANSE

SPIS TREŚCI
Dobrze, że poruszył Pan ten temat. Od lat 
duże środki przeznaczaliśmy właśnie na in-
westycje. Uruchamialiśmy nowe oddziały, 
dzięki czemu staliśmy się firmą o charak-
terze ogólnopolskim. Poszerzaliśmy asor-
tyment na przykład o produkty nabiałowe 
i budowę coraz szerszej oferty produktów 
pod markami własnymi. Inwestowaliśmy 
w kolejne firmy przyłączane do Grupy 
Kapitałowej Specjał. Ale przecież inwe-
stycje to także unowocześnianie naszego 
funkcjonowania i zaplecza technicznego. 
I dlatego tylko w ubiegłym roku wydali-
śmy na inwestycje szacunkowo około 100 
milionów złotych. Powstało sześć nowych 
hurtowni – dotyczy to zarówno uruchamia-
nia nowych oddziałów, jak i przenoszenia 
już istniejących w nowe lokalizacje. Duże 
środki przeznaczyliśmy na rozbudowę in-
frastruktury informatycznej firmy: nowe 
serwery, komputery, sieć, oprogramowanie 
oraz związane z tym usługi informatyczne. 
Rozbudowujemy zaplecze transportowe 
– kupno nowych samochodów jeszcze 
bardziej poprawi jakość naszego serwisu 
dla odbiorców. Mam zresztą nadzieję, że 
skala inwestycji zostanie utrzymana takze 
w tym roku. Pierwszym sygnałem realiza-
cji takich założeń może być uruchomienie 
w Rzeszowie, na terenie naszej siedziby, 
nowego budynku magazynowo-biurowe-
go. Chociaż z pewnością do tego typu 
inwestycji się nie ograniczymy.

 Z początkiem bieżącego roku na-
stąpiło otwarcie niemieckiego rynku 
pracy dla pracowników spoza Unii 
Europejskiej. Czy nie obawia się Pan, 
że uderzy to także w polski rynek 
handlowy? Zarówno w Specjale, jak 
i u Waszych partnerów zatrudnionych 
jest wielu pracowników z Ukrainy, 

którzy ratują coraz trudniejszy rynek 
pracy w Polsce.
To rzeczywiście spore zagrożenie. Ocenia 
się przecież, iż z ponad miliona Ukraińców 
zatrudnionych w Polsce w różnych bran-
żach nawet 30 proc. może zechcieć poszu-
kać lepszej pracy w Europie zachodniej, 
głównie właśnie w Niemczech. Ubytek 
ponad 300 tysięcy pracowników może być 
potężnym kłopotem dla wielu firm. W Spe-
cjale staramy się być przygotowani na to, 
aby procesy na rynku pracy nie uderzyły 
w nasze funkcjonowanie. Płace przecież 
wyraźnie wzrosły, a na szczęście udział 
zagranicznych pracowników w firmie nie 
jest aż tak znaczący, jak w szeregu przed-
siębiorstw na przykład branży budowlanej.

 Pod koniec ubiegłego roku liczba 
sklepów franczyzowych w Waszych 
sieciach przekroczyła 8600 placówek. 
Wygląda na to, że plan zakładający 10 
tysięcy sklepów pod koniec przyszłego 
roku może zostać wykonany z dużą 
nadwyżką?
Rzeczywiście proces przyłączania do sieci 
Specjału kolejnych placówek franczyzo-
wych przebiega szybciej niż przewidywa-
liśmy i może zostać zrealizowany nawet 
jeszcze w tym roku. A trzeba pamiętać,że 
mówimy wzroście netto. Przecież wiele 
sklepów z różnych powodów rezygnuje 
z działalności, najczęściej z przyczyn loso-
wo-naturalnych, ale i poszukując lepszych 
warunków współpracy, a mimo to mamy 
wyraźnie rosnący przyrost liczby współ-
pracujących z nami w ramach franczyzy 
placówek. Jestem przekonany, że tendencja 
ta zostanie utrzymana.

 Dziękuję bardzo za rozmowę.
Witold NartoWski

Drodzy Koledzy, Koleżanki

W GK SPECJAŁ podjęliśmy kroki zapewniające kontynuację działalności biznesowej w możliwie jak najbardziej bez-
pieczny sposób. W zakresie życia prywatnego, Wy też możecie wiele zrobić, aby zminimalizować ryzyko zarażenia siebie 
i swoich bliskich. Koronawirus znacząco zmienił nasze życie prywatne i zawodowe w bardzo krótkim czasie. Nie mamy innego  
wyboru jak działać – spokojnie i konsekwentnie.

Sytuacja zmienia się każdego dnia i wymusza kolejne rozwiązania. O wszystkim nadal będziemy informować Was na 
bieżąco. Chciałbym Wam, Drodzy Pracownicy, podziękować za wyważone podejście w tej sytuacji. Nawet jeśli nadchodzące 
tygodnie i miesiące przyniosą drastyczne zmiany, razem uda nam się je pokonać.

GK SPECJAŁ to firma silna i trwała. Jesteśmy pewni, że średnio- i długoterminowe cele Naszej Firmy pozostaną zrealizo-
wane. Mamy nadzieję, że Wy oraz Wasze rodziny przejdziecie przez tę trudną sytuację w możliwie jak najlepszym zdrowiu 
i pozytywnym nastawieniu. GK SPECJAŁ nadal będzie WAS wspierać. Jestem optymistą, jestem przekonany, że lepszy czas 
szybko nadejdzie. 
 Prezes zarządu krzysztof tokarz

INFORMACJA DLA PRACOWNIKÓW GK SPECJAŁ
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 Wielkanoc coraz bliżej. Które z pro-
duktów Okręgowej Spółdzielni Mleczar-
skiej Włoszczowa cieszą się w tym okre-
sie największym zainteresowaniem i jak 
bardzo rośnie ich sprzedaż? 
W czasie przedświątecznym rośnie sprze-
daż większości naszych produktów. Nato-
miast ponieważ święta Wielkiej Nocy wiążą 
się z domowymi wypiekami, najbardziej 
z sernikami, nie ma nic dziwnego w tym, 
że największy wzrost sprzedaży obejmuje 
nasz sztandarowy produkt jakim jest Twaróg 
na sernik. Oceniam, że mamy tu co roku 
do czynienia ze wzrostem sprzedaży 5–6 
razy. Sądzę, że w tym roku będzie podobnie. 
Twaróg ten, produkt długiej tradycji, ofero-
wany przez naszą spółdzielnię od lat, cieszy 
się uznaniem klientów także poza okresem 
świątecznym, jednak boom twarogowy przed 
Wielkanocą jest ogromny. Poza tym o wiele 
lepiej sprzedaje się Twaróg półtłusty krajan-
ka, jest to jednak wzrost rzędu 20-30 proc., 
czyli o wiele mniej niż w przypadku Twarogu 
na sernik. Zresztą ogromna większość naszej 
oferty cieszy się zwiększonym zaintereso-
waniem konsumentów właśnie w okresach 
przedświątecznych. Warto w tym miejscu 
wymienić takie produkty jak pozostałe ro-
dzaje twarogów, sery dojrzewające, w tym 
klasyczny Włoszczowski typu szwajcarskie-
go i oczywiście masło i śmietana.

 Czy z Waszego punktu widzenia 
współpraca z tradycyjnymi sklepami za 
pośrednictwem dużych dystrybutorów 
takich jak Specjał, wydaje się łatwiejsza 
niż z wielkimi sieciami handlowymi?
W naszej firmie jest tak, że kanałami sprze-
daży, na które przypada mniej więcej po 1/3 
obrotów są sklepy tradycyjne, handel tzw. 
nowoczesny i eksport. Bardzo nas ucieszył 
fakt, iż przed kilku laty tak duży dystrybutor 
produktów spożywczych jakim jest Specjał 
włączył do swojej oferty produkty nabiałowe. 

Wśród dużych firm dystrybucyjnych w bran-
ży spożywczej możliwości wyboru przez 
producentów wyrobów nabiałowych dys-
trybutora operującego na skalę ogólnopolską 
były właściwie żadne. Po wejściu w nabiał 
Specjału wybór się pojawił i stworzył moż-
liwości, z których korzystamy. Mogliśmy 
się z naszymi produktami pojawić w o wiele 
większej liczbie sklepów także w takich wo-
jewództwach jak podkarpackie, czy łódzkie, 
gdzie zdobyliśmy silną pozycję, ale nawet 
w bardziej odległych zakątkach kraju. Nawet 
na północy, chociaż w mniejszym zakresie, 
co wynika głównie z konkurencji nie tyle 
wśród dystrybutorów, co raczej spółdziel-
ni z tych regionów – działają tam przecież 
największe firmy nabiałowe w Polsce. Dla-
tego też nasza współpraca ze Specjałem jest 
z roku na rok coraz szersza i liczę na to, że 
tak będzie również w najbliższych latach.

 Specjał zarządza ponad 8 tysiącami 
sklepów franczyzowych o tradycyjnym 
charakterze. Które Wasze linie produk-
towe są najistotniejsze we współpracy 
z tak dużym dystrybutorem i sklepami 
działającymi w ramach Grupy Kapitało-
wej Specjał?
Bardzo cieszy nas fakt, że handel tradycyjny, 
mimo ogromnych trudności przetrwał i oby 
nadal miał silną pozycję na polskim rynku. 
Ważną rolę odgrywają tu sieci franczyzo-
we i wspierające je firmy hurtowe, takie 
jak Specjał. Trudno natomiast powiedzieć, 
które z naszych produktów odgrywają tu 
najistotniejszą rolę. Właściwie większość 
naszej oferty handlowej jest przygotowana 
do sprzedaży w rożnych kanałach dystrybu-
cji. Sery żółte, z których jesteśmy dumni, 
Gouda, Edamski, Rajski, Mazdamer, Czarna 
Perła, Włoszczowski typu szwajcarskiego 
sprzedajemy zarówno w blokach, jak i fo-
liowane w plastrach, tak więc mogą być 
sprzedawane w różnego typu sklepach.

 Jak układa się współpraca ze Specja-
łem w zakresie wsparcia sprzedaży?
Bardzo dobrze. Wspólnie przygotowujemy 
gazetki i materiały promocyjne, uczestni-
czymy w imprezach handlowych Specjału 
oraz działaniach promocyjnych także na 
poziomie poszczególnych placówek deta-
licznych. W tego typu współpracy liczy się 
przede wszystkim wzajemne zrozumienie 
i z tym u naszego partnera się spotykamy.

 Zbliża się sezon wiosenno-letni. Które 
z Waszych marek i produktów mogą stać 
się przebojem tegorocznej wiosny i lata? 
Trudno odpowiedzieć na tak postawione 
pytanie, bowiem wiosną i latem ogromna 
większość oferowanych przez nas produktów 
cieszy się u klientów dużym uznaniem. Wy-
mieniłbym jednak w tym miejscu wcześniej 
wspomniane sery, ale także śmietanę i jogurt 
naturalny, jak również kefir i maślankę.

 Czy i jakich nowości produktowych 
mogą oczekiwać w najbliższych miesią-
cach Wasi partnerzy, a handel tradycyj-
ny w szczególności?
Mamy w tej kwestii pewne plany, nie chciał-
bym jednak przedwcześnie ich zdradzać. 
Myślę, że to co szykujemy trafi w potrzeby 
i oczekiwania rynku. Chciałbym natomiast 
w tym miejscu zwrócić uwagę na produk-
ty od pewnego czasu prze nas oferowane, 
a mianowicie jogurty, białe sery, śmietanę, 
serwatkę w proszku w dużych, nawet ponad 
10 litrowych opakowaniach. Jest to oferta 
skierowana przede wszystkim do cukierni, 
czyli de facto półprodukty do wypieku ciast 
i przygotowywania innych słodkości. Dys-
trybutorzy, którzy współpracują z firmami 
HoReCa także powinni być zainteresowani 
tymi produktami.

 Dziękuję bardzo za rozmowę
Witold NartoWski

Rozmowa z Ryszardem Piziorem, prezesem Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej Włoszczowa

Nareszcie mamy wybór
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Działalność w kilku sektorach rynku, bli-
sko 6 tys. pracowników, 19 oddziałów 

w kraju, 20 tys. obsługiwanych sklepów, aż 
8603 ( dane na 31.10.2019) placówek fran-
czyzowych zrzeszonych w sieciach: NASZ 
SKLEP, RABAT DETAL, LIVIO oraz czoło-
we miejsca w niezależnych rankingach pol-
skich, jak również zagranicznych. Te liczby 
doskonale obrazują sukces i wysoką pozycję 
Grupy Kapitałowej. Jednak przede wszyst-
kim odzwierciedlają one efekty 30-letniej 
działalności na rynku. - Grupa Kapitałowa 
Specjał w swojej działalności kieruje się 
obraną misją i wizją firmy, która zoriento-
wana jest na dynamiczny i konsekwentny 
rozwój. Miniony rok, już kolejny, kończymy 

z około 30 procentowym wzrostem obrotów. 
Mamy już w Polsce 19 oddziałów, to m.in. 
stwarza obiecującą perspektywę rozwoju – 
twierdzi Krzysztof Tokarz, Prezes Zarządu 
GK Specjał

Jubileusz firmy Specjał to czas pod-
sumowań, refleksji oraz spojrzenia na 
nowe horyzonty. To historia budowy fir-
my opartej na mocnych fundamentach 
i konsekwentnie realizującej wyznaczone 
cele. Dziś grupa działa w kilku branżach: 
hurt i detal FMCG, hurt i detal sprzętu 
medycznego, ochrona osób i mienia oraz 
usługi porządkowe, jak również finanso-
we. Krzysztof Tokarz podkreśla, że firma 
należy do czołówki najszybciej rozwija-

jących się przedsiębiorstw w Polsce i do 
grupy podmiotów o mocnej pozycji na 
rynku krajowym. Celem na przyszłość jest 
dynamiczny rozwój w długiej perspek-
tywie czasowej. Dzięki konsekwentnym 
staraniom na przestrzeni 30 lat i uzyskaniu 
wysokiej pozycji wśród firm branży FMCG 
w Polsce, można optymistycznie patrzeć 
w przyszłość, a tym samym planować ko-
lejne ambitne działania.

Jak zapowiada prezes Tokarz, firma 
w kolejne lata wkracza jeszcze bardziej 
zmobilizowana dotychczasowymi sukce-
sami i prognozami na przyszłość, wierząc, 
że to dopiero początek historii naszej firmy.

Maciej czerwiński

W tym roku firma SPECJAŁ będzie obchodzić jubileusz 30-lecia 
istnienia na rynku. SPECJAŁ jest obecnie liderem w branży FMCG – 
największym dystrybutorem z polskim kapitałem. Ten rok kończy 
z około 30 procentowym wzrostem obrotów.

Specjał  
ma 30 lat

Sektorowa Rada ds. Kom-
petencji w Handlu została 

powołana, aby realizować mi-
sje informacyjną, integracyjną 
oraz edukacyjną. Ma ona na 
celu powiązać doświadczenie 
praktyki gospodarczej z syste-

mem edukacji formalnej i nie-
formalnej. Prezes GK Specjał 
będzie udzielał się w Radzie 
bazując na swojej wiedzy 
i 30-letnim doświadczeniu 
w branży. 

Maciej Czerwiński

Krzysztof Tokarz  
w sektorowej Radzie  
ds. Kompetencji  
w Handlu
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Nowy budynek dla firmy Specjał stanowi 
kolejny krok służący wzrostowi obrotów 

i budowaniu przewagi konkurencyjnej, czyli 
realizowaniu przyjętej strategii rozwoju. 
Obiekt dysponuje powierzchnią ponad 2 tys. 
mkw. Część biurową stanowi 1071 mkw., 
z kolei magazyn to 904 mkw. Na część 
administracyjno-socjalną przeznaczono 
100 mkw.

Specjał konsekwentnie realizuje strategię 
rozwoju zorientowaną na wzrost obrotów 
i zwiększenie sprzedaży. Już w zeszłym roku 
firma zintensyfikowała swoje działania na 
rynku poprzez otwarcia nowych oddziałów, 
czy zmianę ich lokalizacji. Wszystkie te ele-
menty mają na celu wzmocnienie potencjału 
firmy oraz jej pozycji na rynku.

Maciej czerwiński

Tak się pracuje  
w nowym budynku
Przy ulicy Ciepłowniczej 8 w Rzeszowie powstał 
nowy budynek administracyjny GK Specjał 
wyposażony również w część magazynową.  
Ta kolejna inwestycja to efekt intensywnego 
rozwoju Grupy, wzrosną też możliwości 
logistyczne rzeszowskiego oddziału.



Dział księgowości

Pracownicy magazynu

Mikołaj Tokarz, dyrektor zarządzający sklepami własnymi

Spotkanie robocze

Krzysztof Tokarz, Prezes Zarządu, GK Specjał

Centralny dział sprzedaży

Dział windykacji należności 

Dział płac

Dział marketingu Specjał 

Szkolenie
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Oferta na miarę potrzeb
Prawie rok mija od uruchomienia oddziału 
firmy Specjał w Lublinie. Został on zlokali-
zowany w nowoczesnym parku magazyno-
wym Pannattoni przy ulicy Józefa Franczaka 
„Lalka” 18. 

Początki były skromne: oddział rozpo-
czął sprzedaż w kwietniu 2019 roku, z bazą 
zaledwie 40 producentów. Już w przeciągu 
następnego miesiąca oferta została rozsze-
rzona o produkty kolejnych 70 dostawców. 
W tym samym czasie, rozpoczęła się rów-
nież budowa chłodni, której oddanie do użyt-
ku pod koniec maja, pozwoliło wzbogacić 
ofertę oddziału o asortyment producentów 
nabiałowych. Równolegle postępowały pra-
ce przy budowie biur w części magazynowej, 
które ukończono w połowie września. 

W efekcie tych działań obecna po-
wierzchnia magazynu liczy 2650 mkw., 
z czego 350 mkw. to chłodnia. Umożliwia 
to posiadanie w stałej ofercie handlowej 5300 
pozycji asortymentowych dostarczanych 
przez 125 producentów. - Ofertę oddziału 
dodatkowo wzbogacają produkty dostępne 
w rzeszowskim magazynie, z którego reali-
zowane są codzienne dostawy w systemie 
crossdock. Dzięki takiemu rozwiązaniu od-
dział oferuje swoim klientom łącznie blisko 
7500 pozycji asortymentowych od 170 pro-
ducentów – opowiada Krzysztof Wróbel, 
dyrektor oddziału.

Lubelski Specjał posiada w ofercie 
wszystkie najważniejsze kategorie pro-
duktów. Około 23 proc. sprzedaży przy-
pada na alkohole, zaś 9 proc. to tłuszcze 
i nabiał, których udział z miesiąca na mie-
siąc rośnie. Ponadto klienci mogą liczyć 
na bogaty asortyment produktów suchych, 
soków i napojów, konserw, kaw, słodyczy, 
koncentratów spożywczych i przetworów 
owocowo-warzywnych. Jedną z kluczowych 
kategorii produktów jest marka własna, któ-
rej udział w sprzedaży stanowi już ponad 10 
proc. Dyrektor Wróbel podkreśla, że bardzo 

ważna dla oddziału jest współpraca i roz-
wój sprzedaży produktów od dostawców 
lokalnych, do których należą m.in. Browar 
Perła, OSM Krasnystaw, OSM Ryki, SM 
Spomlek Radzyń Podlaski, Polskie Zdroje – 
Cisowianka, Drosed, ZM Łuków, Pol-Mak, 
Parczew, As-Babuni i wielu innych. Udział 
producentów lokalnych w sprzedaży wynosi 
już ponad 15 proc. i stale rośnie.

Tak bogata oferta w połączeniu z do-
brze zorganizowaną logistyką zaowocowały 
w minionym roku stałym przyrostem sprze-
daży. Przewiduje się, że obroty w marcu tego 
roku sięgną już 4 milionów złotych. 

Wspólnie z Tomaszowem
Oddział działa na terenie Lublina oraz w pro-
mieniu do 100 km od stolicy województwa. 
Rynek jest niezwykle konkurencyjny. Działa 
tu wielu dystrybutorów. Dyrektor Wróbel 
zauważa jednak, że rosnąca świadomość 
kupców w zakresie potrzeby wspierania firm 
z polskim kapitałem, w połączeniu z szeroką 
i kompleksową ofertą oraz silnym wspar-
ciem promocyjnym ze strony producentów 
są dla lubelskiego Specjału motorem słu-
żącym zwiększaniu obrotów z miesiąca na 
miesiąc. Tym bardziej, iż firma, aby sprostać 
rosnącym wymaganiom klientów, oferuje 
nowoczesny system zamówień elektronicz-
nych i dobrą logistykę. 

Teren działania lubelskiego Specjału 
częściowo pokrywa się z obszarem ob-
sługiwanym przez oddział w Tomaszowie 
Lubelskim. Okazało się jednak, że z tego 
faktu można uczynić prawdziwy atut. Oba 
oddziały wspólnie pracują nad tym, aby 
tak rozwijać współpracę z klientami, żeby 
uszczelnić rynek przed konkurencją. - Przy-
kładem może być tu współpraca na rzecz 
rozwoju sprzedaży do sklepów zrzeszonych 
w sieci Lewiatan Razem, która posiada w re-
gionie sklepy zlokalizowane zarówno wokół 
oddziałów Lublin, jak i Tomaszów Lubelski 
– opowiada dyrektor Wróbel. 

Klientów coraz więcej
Oddział obsługuje aktywnie 580 partnerów. 
Do odbiorców detalicznych trafia obecnie 
około 85 proc. sprzedaży, zaś do odbior-
ców hurtowych blisko 15 proc. Tak więc 
strategia rozwoju sprzedaży oddziału opiera 
się o współpracę z największymi odbior-
cami detalicznymi, z którymi oddział ma 
podpisane umowy handlowe. To zarówno 
sklepy zrzeszone w sieciach franczyzowych 
GK Specjał, czyli Delikatesy Premium, 
Nasz Sklep, Rabat Detal, Delikatesy Sezam, 
ale także z m.in. Lubelską Spółdzielnią 
Spożywców Społem, Siecią Sklepów Le-
wiatan Razem, klientami zrzeszonymi pod 
logiem sieci PGS, Spółdzielniami PSS i GS 
funkcjonującymi w regionie województwa 
lubelskiego. Na sieci przypada blisko 70 
proc. sprzedaży realizowanej do detalu, 
w tym 40 proc. udziału w sprzedaży mają 
sieci franczyzowe GK Specjał. Dyrektor 
Wróbel ocenia, że szczególnie dobrze 
układa się współpraca z grupą sklepów 
własnych należących do grupy Specjał. 
Pozostałe 30 proc. sprzedaży przypada na 
sklepy niezależne. 

Okazuje się, że silnym konkurentem 
oddziału na rynku detalicznym jest Stokrot-
ka, która otwiera kolejne sklepy w regionie 
często w bliskim sąsiedztwie partnerów han-
dlowych lubelskiego oddziału.

Siłą konkurencyjną oddziału jest rów-
nież doświadczony zespół pracowników, 
zaangażowanych w realizację postawio-
nych celów. Załoga liczy obecnie 36 osób, 
z których 8 osób, to przedstawiciele han-
dlowi. - Dobra obsługa i szeroka, komplek-
sowa oferta asortymentowa dostosowana 
do potrzeb klientów oraz wsparcie promo-
cyjne ze strony producentów stawiających 
na rozwój silnego dystrybutora Specjał 
w regionie lubelskim decydują o na-
szym sukcesie – podsumowuje Krzysztof  
Wróbel. 

Witold NartoWski

Oddział  
w Lublinie  
rok później
Lubelski oddział Specjału działa co prawda zaledwie od roku, a już może się 
pochwalić sporymi sukcesami na bardzo konkurencyjnym rynku.

pracownicy Specjał / oddział Lublin
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Republika Południowej Afryki zachwyca 
piękną naturą, barwną kulturą i przepięk-

ną pogodą. Właśnie dlatego wybraliśmy 
Kapsztad na kolejną destynację konferencji. 
W tę podróż udali się klienci oddziałów: 
Czeladź, Gdańsk, Leszno, Lublin, Rzeszów, 
Wrocław, Warszawa. Po kilkunastogodzinnej 
podróży grupa wylądowała na południowym 
krańcu Afryki. Jak okazało się na miejscu 
to rzeczywiście region wyróżniający się 
naturalnym pięknem i licznymi atrakcjami.

Konferencja dla najlepszych
Podczas pobytu w RPA odbyła się konfe-
rencja sprzedażowa. Tradycyjnie laureatom 
programu wręczone zostały wyróżnienia. 
Przedstawiono producentów uczestniczą-
cych w katalogu oraz wskazano tych, który 
odnotowali najwyższą sprzedaż. Zaprezen-
towana została najnowsza oferta produk-
tów w ramach marki własnej. Wspomniano 
o destynacjach konferencji, które odbędą 
się w przyszłym roku. Przypomniano także 
o aktualnie obowiązującym programie lojal-
nościowym – Konferencje dla Najlepszych 
1 oraz omówiono jego zasady. W trakcie 
biznesowych dyskusji poruszono wiele waż-
nych tematów dotyczących bieżącej sytuacji 
w handlu w Polsce. 

Podczas konferencji prezes zarządu GK 
Specjał Krzysztof Tokarz mówił o pla-

nach firmy nadchodzący rok i wspomi-
nał o zbliżającym się jubileuszu 30-lecia. 
Wśród kluczowych celów wymienił między 
innymi: zwiększenie możliwości logistycz-
nych, poszerzenie oferty asortymentowej, 
lepszą współpracę z producentami, obsłu-
gę dużych sklepów oraz uatrakcyjnienie 
ceny dla ostatecznego odbiorcy. Wspo-
mniał również, że firma będzie dążyć do 
dalszego wzrostu obrotów i zwiększenia 
ilości sklepów. Podkreślał, że jest to moż-
liwe dzięki bardzo dobrym wynikom firmy 
uzyskanym w 2019 roku oraz poczynionym 
inwestycjom. 

Wiedza o handlu
Podczas całego pobytu w Kapsztadzie co-
dziennie odbywały się bloki konferencyjne 
poświęcone wybranym tematom z zakresu 
handlu. Uczestnicy mieli okazję do zgłębie-
nia wiedzy między innymi w zakresie: obsłu-
gi w miejscu sprzedaży, tendencji i trendów 
na rynku spożywczym, nowych rozwiązań 
technologicznych stosowanych w obsłudze 
klientów, eHurtowni jako narzędzia uspraw-
niającego współpracę z dostawcą, czy za-
rządzania ekspozycją produktów.

Dodatkowo dla uczestników 
Podczas blisko tygodniowego pobytu uczest-
nicy konferencji mieli okazję udać się na 

wybrzeże do Przylądka Dobrej Nadziei czy 
Punktu Przylądkowego. W trzeci dniu po-
bytu odbył się przejazd przez historyczną 
część miasta z jej największymi atrakcjami: 
Parlamentem, Ratuszem, Zamkiem oraz 
słynnym więzieniem, a także wizyta na Zie-
lonym Targu, wjazd kolejką linową na Górę 
Stołową, czy zwiedzanie Ogrodu Botanicz-
nego Kirstenbosch. Uczestnicy z pewnością 
zapamiętali także wyjazd na safari, który 
dostarczył im wielu niezapomnianych wra-
żeń, a najodważniejsi mogli uczestniczyć 
w nurkowaniu z rekinami.

Po blisko tygodniowym pobycie laureaci 
programu szczęśliwie wrócili do Polski. 
Mamy nadzieję, że na długo zapamiętają 
przekazane wiadomości, ale również urokli-
wy klimat południowej Afryki i słoneczne 
dni spędzone tutaj ze Specjałem. 

Patrycja Wilczyńska

Konferencja  
na południowym krańcu Afryki 

Ubiegły rok zakończyliśmy wyjazdem konferencyjnym do RPA, który odbył się 
w terminie 8-14 grudnia 2019 r. Republika Południowej Afryki jest jednym z 
najpiękniejszych i najbardziej niezwykłych krajów na świecie. To właśnie tam 
odbyła się ostatnia konferencja, w której wzięło udział blisko 40 osób, w tym 
laureaci programu lojalnościowego oraz przedstawiciele firmy. 
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W oddziale Tomaszów w miejscowości 
Deszkowice koło Szczebrzeszyna 

miało miejsce otwarcie Delikatesów Pre-
mium, których właścicielką jest Klaudia 
Kołodziejczyk. Sklep znajduje się w bu-
dynku, który przeszedł gruntowny remont, 
posiada profesjonalne oświetlenie sali sprze-
daży, duży parking przed sklepem. W skle-
pie wdrożyliśmy wszystkie standardy oraz 
wizualizację zewnętrzną dedykowaną dla 
tego formatu.

Z kolei w miejscowości Łukawiec koło 
Lubaczowa, w oddziale Rzeszów mia-
ło miejsce otwarcie Delikatesów Sezam 
pani Marty Kociołek. Sklep znajduje się 
w nowym budynku, a jego powierzchnia 
sprzedaży to 200 mkw. W sklepie na uwa-
gę zasługuje pięknie rozbudowane stoisko 
alkoholowe, bardzo dobrze rozbudowane 
i zaopatrzone stoiska świeże: pieczywo, 
warzywniak, nabiał oraz stoisko mięsno- 
wędliniarskie, a także duży dział z chemią 
i artykułami przemysłowymi.

Kolejny sklep w oddziale Rzeszów 
otwarty w formacie Delikatesy Premium 
to placówka Karola Stępnia w miejscowości 
Miękisz. Sklep został przekształcony ze 
sklepu tradycyjnego na samoobsługowy, 
tym samym przeszedł całkowity remont 
oraz powiększenie sali sprzedaży. W skle-

pie wdrożono zgodnie z projektem stoiska 
zachowujące standardy sieci. Na otwarcie 
przygotowano liczne promocje i atrakcje 
dla klientów.

W Przemyślu w oddziale 
Rzeszów miało miejsce otwarcie 
Delikatesów Premium Dariusza 
Świstaka. Sklep jest po general-
nym remoncie i powiększeniu 
sali sprzedaży. Nastawiony jest 
na sprzedaż świeżej żywności - 
piękne stoiska zgodne ze stan-
dardami Premium kuszą świe-
żymi wędlinami, warzywami czy 
nabiałem. Na szczególną uwagę 
zasługuje stoisko piekarnicze, które w ofer-
cie posiada własne wypieki.

Natomiast w oddziale Lublin otworzy-
liśmy sklep pana Mateusza Skica w for-
macie Delikatesy Sezam w miejscowości 
Łopiennik. Sklep przeszedł gruntowny 
remont i obecnie sala sprzedaży to około 
100 mkw. W sklepie wdrożono stoiska 
standardowe, dodatkowo właściciel po-
stanowił wprowadzić do oferty również 
świeże mięso i wędliny, co wiązało się 
z przygotowaniem nowego, profesjonal-
nego stoiska branżowego. 

W oddziale Lublin uruchomiliśmy w Łu-
kowie w formacie Delikatesy Sezam sklep 

Hanny Janaszek. Został on wyposażony 
w według standardów obowiązujących 
w sieci z zastosowaniem prawidłowych 

zasad merchandisingu. Profesjonalne przy-
gotowanie sklepu do otwarcia obejmujące 
wizualizację zewnętrzną i wewnętrzną oraz 
doskonałą ofertę cenową zaowocowały licz-
nym przybyciem klientów. W dniu otwarcia 
zostały dla nich przygotowane różne atrak-
cje, między innymi konkursy oraz promocje 
cenowe.

Kolejne Delikatesy Premium otworzy-
liśmy w miejscowości Wilga w oddziale 
Warszawa. Właścicielem placówki jest Da-
riusz Szydłowski, a jej powierzchnia to 100 
mkw. Sklep przeszedł gruntowny remont, 
otrzymał nowe wyposażenie i nowoczesne 
oświetlenie. W tym sklepie właściciel posta-
wił na świeżość i różnorodność asortymentu 
na stoisku mięsno- wędliniarskim, co było 
widoczne już w dniu otwarcia, gdy profe-
sjonalne ekspozycje zachęcały do robienia 
przez klientów zakupów. Tu także z okazji 
otwarcia zostały przygotowane konkursy, 
poczęstunki i obfite promocje.

Warto wspomnieć również o placówce 
w miejscowości Krzemienna. Jest to sklep 
należący do Gminnej Spółdzielni w Dydni 
w formacie Nasz Sklep. Sklep przeszedł 
remont sali sprzedaży wraz z oświetleniem 
oraz wymianą całości wyposażenia na nowe, 
został przekształcony zgodnie z projektem 
ze sklepu tradycyjnego / ladowego w sklep 
samoobsługowy.

Delikatesy Premium i Delikatesy Sezam cieszą się coraz większym zainteresowaniem 
franczyzobiorców. Tempo rozwoju tych sieci musi budzić podziw.

Nowe otwarcia  
Delikatesów Premium i Sezam 
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podpis pod foto

W miejscowości Szlichtyngowa 
w oddziale Leszno otworzyliśmy kolejne, 
trzecie już Delikatesy Sezam u państwa 
Czajkowskich o powierzchni 110 mkw. 
Sklep został przekształcony ze sprzedaży 
ladowej na samoobsługę wraz z wymianą 
całości wyposażenia, co całkowicie zmie-
niło jego wizerunek czyniąc go sklepem 

nowoczesnym. Wdrożono planogramy uło-
żenia asortymentu z podziałem na grupy 
asortymentowe.

Oddział Łódź również uruchamia nowe 
placówki. Dominującym formatem są Deli-
katesy Sezam. W miejscowości Krzyżanów 
miało miejsce otwarcie kolejnego sklepu 
państwa Piotrowskich. Powierzchnia sklepu 
to 170 mkw. W sklepie wdrożone zostały 
planogramy ułożenia asortymentu z podzia-
łem na grupy asortymentowe. Sklep specja-
lizuje się w sprzedaży produktów świeżych, 
a na szczególną uwagę zasługuje stoisko 
mięsno-wędliniarskie. 

W Łęczycy ruszyły Delikatesy Sezam 
Jadwigi Sobieraj. Sklep liczy 90 mkw. po-
wierzchni handlowej i oferuje około 5 tys. 
pozycji asortymentowych. Klienci otrzymali 
do dyspozycji aż 3 stanowiska kasowe. Bo-
gaty wybór produktów świeżych, w tym 

mięsa i wędlin, jest bowiem 
także sklepem firmowym za-
kładów mięsnych Jamir.

Kolejne otwarcie miało 
miejsce w miejscowości Nie-
chcice. Sklep Marcina Maja 
ma powierzchnię 100 mkw. 
Przeprowadzony został re-
modeling z zastosowaniem 
prawidłowego layoutu i stan-
dardami wyposażenia i dzięki 
tym zmianom sklep stał się 
przestronny, a towar bardziej 
widoczny dla klienta.

W oddziale Gdańsk w miejscowości To-
kary miało miejsce otwarcie Delikatesów 
Sezam należących do Mirosławy Górli-
kowskiej. W sklepie został przeprowadzony 
remont. W połączeniu z wdrożeniem stan-
dardów wyposażenia oraz prawidłowej eks-
pozycji wnętrze sklepu zmieniło całkowicie 
swój wcześniejszy wygląd, co umożliwiło 

zwiększenie wyboru asortymentu w każdej 
z grup asortymentowych. W celu podniesie-
nia jakości obsługi personel sklepów przed 
otwarciem został przeszkolony z zasad mer-
chandisingu, obsługi programu PC Market 
oraz obsługi klienta i zarządzania stoiskiem 
mięsno-wędliniarskim. 

kaMila tarsa 
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WIADOMOŚCI HANDLOWE – STYCZEŃ 2020
Na łamach Wiadomości Handlowych 

ukazał się wywiad z prezesem zarządu GK 
Specjał Krzysztofem Tokarzem. Prezes fir-
my zapowiada, że rok 2020 będzie ciężki 
dla branży handlu spożywczego w Polsce. 
Jego zdaniem po optymistycznym roku 
2019 przyszedł czas na pesymizm. Szef 
GK Specjał spodziewa się, że wzrost cen 
w sklepach w obecnym roku będzie wy-
raźny. Wynikać będzie on z zauważalnego 
wzrostu płacy minimalnej, które nastąpiło 
1 stycznia. Detaliści z pewnością uwzględ-
nią w cenach również podwyżkę kosztów 
prądu i utylizacji odpadów. – Spodziewam 
się dużych podwyżek cen – stwierdza Tokarz 

w rozmowie. 

WIADOMOŚCI HANDLOWE - LUTY 2020
W materiale redakcja informuje o nowej 

inwestycji GK Specjał, czyli budynku biuro-
wym z częścią magazynową. Jest to kolejna 
inwestycja, która zwiększy możliwości lo-
gistyczne firmy. Obiekt jest zlokalizowany 
przy ul. Ciepłowniczej 8 w Rzeszowie. 
W materiale czytamy, że nowy budynek 
dla firmy Specjał stanowi kolejny krok do 
wzrostu obrotów i budowania przewagi 
konkurencyjnej, czyli realizowania przy-
jętej strategii rozwoju. Zwrócono również 
uwagę, że już w zeszłym roku firma zin-
tensyfikowała swoje działania na rynku 
poprzez otwarcia nowych oddziałów, 
czy zmianę ich lokalizacji. Wszystkie te 
elementy mają na celu wzmocnienie po-
tencjału firmy oraz jej pozycji na rynku

PORTAL SPOŻYWCZY – LUTY 2020 
Na portalu opublikowano infor-

mację o zakończeniu budowy nowych 
biur i powierzchni magazynowych GK 
SPECJAŁ. W tekście podano, że obiekt 
dysponuje powierzchnią ponad 2 tys. mkw. 
Część biurową stanowi 1071 mkw., z kolei 
magazyn to 904 mkw, na część administra-
cyjno-socjalną przeznaczono 100 mkw.

PROPERTYNEWS.PL – LUTY 2020
Na portalu zamieszczono materiał do-

tyczący GK Specjał w kontekście budowy 
nowego budynku. W materiale czytamy, że 
Specjał konsekwentnie realizuje strategię 
rozwoju zorientowaną na wzrost obrotów 
i zwiększenie sprzedaży. W zeszłym roku 
firma zintensyfikowała swoje działania na 
rynku poprzez otwarcia nowych oddziałów, 
czy zmianę lokalizacji. Wszystkie te ele-
menty mają na celu wzmocnienie potencjału 
firmy oraz jej pozycji na rynku.

DLAHANDLU.PL – LUTY 2020
Na portalu ukazała się informacja doty-

cząca nowej inwestycji GK Specjał, czyli 
budynku przy ul. Ciepłowniczej 8 w Rze-
szowie. Nowy budynek firmy stanowi 
kolejny krok do wzrostu obrotów i budo-

wania przewagi konkurencyjnej, 
czyli realizowania przyjętej stra-
tegii rozwoju. Obiekt dysponuje 
powierzchnią ponad 2 tys. mkw. 
Część biurową stanowi 1071 
mkw, z kolei magazyn 904 mkw. 
Na część administracyjno-socjalną 
przeznaczono 100 mkw.

HANDELEXTRA.PL - LUTY 2020
Portal handelextra.pl poinfor-

mował o zwiększeniu możliwości 

logistycznych przez 
GK Specjał. Jak czytamy w materiale GK 
Specjał konsekwentnie realizuje strategię 
rozwoju zorientowaną na wzrost obrotów 
i zwiększenie sprzedaży. W materiale po-
dano również, że już w zeszłym roku firma 
zintensyfikowała swoje działania na rynku 
poprzez otwarcia nowych oddziałów, czy 
zmianę lokalizacji. Wszystkie te elementy 
mają na celu wzmocnienie potencjału firmy 
oraz jej pozycji na rynku.

PROJEKTINWESTOR.PL – LUTY 2020
Projektinwestor.pl to kolejny portal, któ-

ry napisał o nowej inwestycji GK Specjał. 
W opublikowanym materiale podano, że nowy 
kompleks na terenie Rzeszowa to prawie 1,1 
tys. mkw. powierzchni biurowej i ponad 900 
mkw. przestrzeni magazynowej. Wspomniano, 
że najmniejszym elementem budynku jest 
część socjalno-biurowa, a pracownicy mają 
tam do dyspozycji około 100 mkw. 

PORTALSPOZYWCZY.PL – LUTY 2020
Portal spożywczy podał informacje o roz-

woju sieci Livio. W styczniu do śląskiego 
oddział Livio dołączyło sześć placówek. 
W Kielcach ruszyły dwa nowe sklepy w for-
macie Livio Express (Kielce i Radomsko), 
a poznański oddział sieci przyłączył w mi-
nionym miesiącu aż 15 nowych punktów 
i skupia już 763 placówki. Ponadto 1 lute-
go w miejscowości Nielubia koło Głogowa 
otwarto pierwszy w regionie sklep Livio Top.

DLAHANDLU.PL - LUTY 2020
Na łamach portalu zamieszczono prze-

gląd sieci franczyzowych wraz z opisem ich 
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oferty. Wymieniono ofertę Livio. Jak czy-
tamy w materiale W tej sieci nie ma progu 
wejścia ani żadnych opłat. Livio przyjmuje 
franczyzobiorców w już funkcjonujących 
sklepach, bez względu na lokalizację. Fran-
czyzobiorcami sieci są zarówno osoby roz-
poczynające przygodę z biznesem, niezależ-
ni handlowcy jak i franczyzobiorcy innych 
sieci. W materiale przytoczono komentarz 
ze strony sieci: współpraca z PSH Livio 
S.A to realne oszczędności i zyski: nawet 
40 000 zł rocznie z tytułu wypłaconego 
retra; około 20 000 zł rocznie w formie 
dodatkowych rabatów i upustów oraz około 
10 000 zł rocznie z tytułu innych umów 
około handlowych. Podano również dane, 
iż na koniec 2019 roku we franczyzie Livio 
działało 2714 sklepów, a w tym roku sieć 
planuje dołączenie 500 kolejnych placówek. 
W sumie we wszystkich franczyzowych 
konceptach GK Specjał (Livio, Nasz Sklep, 
Rabat Detal) działały 8603 placówki.

HURT I DETAL – LUTY 2020 
Na łamach magazynu Hurt i Detal za-

mieszczono komunikat dotyczący nowej 
inwestycji GK Specjał – budynku zlokalizo-
wanego przy ulicy Ciepłowniczej 8 w Rze-
szowie. Jak podano w materiale nowy budy-
nek dla firmy Specjał stanowi kolejny krok 
do wzrostu obrotów i budowania przewagi 
konkurencyjnej, czyli realizowania przyjętej 
strategii rozwoju. Obiekt dysponuje po-
wierzchnią ponad 2 tys. mkw. Część biurową 
stanowi 1071 mkw., z kolei magazyn 904 
mkw. Na część administracyjno-socjalną 
przeznaczono 100 mkw.

GK Specjał konsekwentnie 
realizuje strategię rozwoju zo-
rientowaną na wzrost obrotów 
i zwiększenie sprzedaży. Już 
w zeszłym roku firma zinten-
syfikowała swoje działania na 
rynku poprzez otwarcia no-
wych oddziałów, czy zmianę 
lokalizacji. Wszystkie te ele-
menty mają na celu wzmoc-
nienie potencjału firmy oraz 
jej pozycji na rynku.

PORADNIK HANDLOWCA – 
LUTY 2020 

W magazynie zamieszczo-
no informację na temat rozwoju 
Grupy Kapitałowej w kontekście 
nowego obiektu biurowo-magazy-
nowego. W materiale wspomnia-
no, że GK Specjał konsekwentnie 
realizuje strategię rozwoju zorien-
towaną na wzrost obrotów i zwięk-
szenie sprzedaży. Już w zeszłym 
roku firma zintensyfikowała swoje 
działania na rynku poprzez otwarcia 
nowych oddziałów, czy zmianę loka-
lizacji. Wszystkie te elementy mają 
na celu wzmocnienie po- tencjału 
firmy oraz jej pozycji na 
rynku. Podano również 
szczegóły dotyczące no-
wego budynku takie jak 
metraż i jego przezna-
czenie. 
Patrycja Wilczyńska
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Śląski oddział PSH Livio obej-
muje już swoim zasięgiem 

działania region Dolnego Śląska 
oraz Małopolski i liczy obecnie 
505 sklepów. Cały czas utrzy-
muje dobre tempo rozwoju i od 
początku roku pod logo sieci 
Livio pojawiło się 9 kolejnych 
placówek handlowych. Również 
wielkopolski oddział Livio nie 
zwalnia tempa rozwoju. Tylko 
w styczniu pozyskał kolejnych 
15 sklepów i obecnie liczy 763 
placówki. Miło nam też poinfor-
mować, że w dniu 1 lutego br. 
nastąpiło otwarcie nowego skle-

pu w formacie Livio TOP. Sklep 
o powierzchni 180 mkw., które-
go właścicielem jest Magdalena 
Piskadło znajduje się w miej-
scowości Nielubia/k Głogowa 
w pobliżu drogi przelotowej, co 
stanowi doskonałą lokalizację. 
Sklep jest funkcjonalny i wygod-
ny, a jego powierzchnia została 
maksymalnie wykorzystana. 

Z okazji otwarcia dla klien-
tów przygotowane były nagrody, 
a dzieci zostały obdarowane sło-
dyczami i balonami przez naszą 
firmową maskotkę.

Mariusz Michalczyk

Na tym tle szczególnej roli nabierają usługi 
gastronomiczne w sklepach małofor-

matowych. Znaczenie tych usług wzrosło 
głównie ze względu na oczekiwania kon-
sumentów. Świeże śniadanie w drodze do 
szkoły i pracy, bez długich kolejek, przycią-
ga coraz większą liczbę klientów. 

Obsługa kącika gastronomicznego nie 
wymaga zatrudniania dodatkowego perso-
nelu, natomiast wprowadzanie mini bistro to 
dostarczenie konsumentowi powodów, dla 
których miałby dokonywać częściej odwie-
dzin w sklepie. To również niewątpliwy atut 
przy pozyskaniu nowych klientów. Strefa 

mini bistro staje się coraz częściej standar-
dem w sklepach małoformatowych. Liczba 
placówek wprowadzających to rozwiązanie 
będzie w najbliższych latach rosnąć w szyb-
kim tempie. 

aleksaNdra MakoWska 

Oczekiwania klientów skupiają się już nie tylko na niskiej cenie i dogodnej lokalizacji sklepu. 
Coraz większe znaczenie ma jakość oferty produktów, zaś wprowadzanie przez detalistów, także 
małoformatowych, innowacyjnych rozwiązań sprzyja spełnieniu oczekiwań konsumentów. 

Usługi gastronomiczne w małych sklepach

Livio na południu i zachodzie
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W połowie roku dzięki działaniom stra-
tegicznym i handlowym popartym 

mocną informacją branżową oraz PR-ow-
ską sieć uzyskała zasięg ogólnopolski. Rok 
ubiegły to jednak nie tylko nowe otwarcia, 
ale i remodeling już istniejących wcześniej 
placówek handlowych. 

Poprawa wizerunku sklepu zarówno na 
zewnątrz, jak i wewnątrz ma istotne znacze-
nie w walce z konkurencją. Odpowiednia 

zmiana wyglądu, jak również korekta skle-
powego układu to inwestycja, która szybko 
się zwróci. Klient musi i lubi mieć możliwość 
łatwego zapoznania się z asortymentem. 
Właściwe rozmieszczenie regałów i ekspo-
zycji tworzą tzw. “ścieżkę klienta”, która 
zachęca do poznania całego asortymentu 
sklepu, jak również kreuje nowe zamiary 
zakupowe klienta wyprzedzając jego po-
trzeby. Remodeling to przede wszystkim 

zyskowne założenie marketingowe, które 
sprawia, że klienci chętniej i dłużej robią 
zakupy, co wpływa na zwiększenie efek-
tywności sprzedaży. 

Dlatego w roku 2020 Rabat Detal chce 
mocno postawić na wizualizację zewnętrzną 
i remodelingi sklepów franczyzowych, aby 
lepiej nawiązać komunikację z klientem 
poprzez znane logo i wizerunek sieci.

aleksaNdra MakoWska

Rok 2019 był dla sieci Rabat Detal czasem dynamicznej ekspansji i rozwoju. 
Ilość placówek handlowych wzrosła prawie 60 proc., z 1300 sklepów na 
początku roku do prawie 2000 zlokalizowanych na terenie całej Polski. 
Przekroczono tym samym zakładany plan rozwoju sieci. 

Wizualizacja i remodeling  
w walce konkurencyjnej 

Nasza Drużyna zajęła 12 miejsce, zdo-
byliśmy również wyróżnienia indywi-

dualne na najładniejszą interwencję bram-
karską kolejki oraz najładniejszą bramkę 
kolejki. Dodatkowo zostaliśmy wyróżnieni 
przez organizatora jako drużyna składa-
jąca się wyłącznie z pracowników firmy, 
mimo iż regulamin dopuszcza udział 3 za-
wodników nie będących pracownikami 

firmy. Naszą drużynę reprezentowało  
17 zawodników, których kapitanem zo-
stał Jakub Walor. Wszyscy zawodnicy to 
pracownicy firmy, magazynierzy, pracow-
nicy kadrowi, kierowcy i przedstawiciele 
handlowi.

Według informacji od organizatora był 
to najbardziej wyrównany sezon w historii 
Ligii. W konkursie Siła Fanów na najwięk-

szą liczbę kibiców zdobyliśmy 3 miejsce. 
Na naszych meczach gromadziło się wielu 
kibiców, pracowników jak i osoby pry-
watne. Mecze cieszyły się również dużym 
zainteresowaniem w Internecie gdzie były 
transmitowane na żywo. Świadczą o tym 
liczne komentarze, opinie i dyskusje wśród 
pracowników. Dziękujemy!

Paweł styka 

Specjał Futsal Team dziękuje za wsparcie! 
W imieniu wszystkich zawodników Specjał 
Futsal Team chcieliśmy serdecznie 
podziękować za pomoc finansową, dzięki 
której wzięliśmy udział w rozgrywkach Ligii 
Firm Rzeszów w Futsalu oraz zakupić stroje 
dla zawodników.
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15 grudnia 2019 w corocznych mistrzostwach w tenisie stołowym 
łódzkiego oddziału Specjału czołowe miejsca zajęli:
1.Robert Tokarski
2.Dominik Domiński
3.Łukasz Gwis 

Paweł staWiaNy

Miło nam poinformować 
Państwa, że rozpoczyna-

my cykl zawodów w różnych 
dyscyplinach sportowych. Będą 
to Mistrzostwa Polski Specjału. 

Wstępny terminarz imprez:
16 maja 2020 - Łódź - bieg na 

10 km (bieg ulicą Piotrkowską)
6 czerwca 2020 - Łódź – pił-

ka nożna ( SPECJAŁ CUP 2020)
27 września 2020 - Warsza-

wa – maraton (PZU)
17 października 2020 -Łódź 

– siatkówka
12 grudnia 2020 -Łódź – te-

nis stołowy 

Czekamy na zgłoszenia 
wszystkich zainteresowanych pra-
cowników GK Specjał na adres: 
pawel.stawiany@specjal.com.pl 

Organizator (Specjał) pokry-
wa koszty związane z wynaję-
ciem boisk, hal sportowych, ob-
sługi sędziowskiej i organizacyj-
nej oraz nagrodami. Pozostałe 
koszty (dojazd, zakwaterowanie, 
wyżywienie, wpisowe) pokry-
wają sami zawodnicy. 

Serdecznie zapraszamy do 
rywalizacji najlepszych spor-
towców Specjału w Polsce!

Paweł staWiaNy

Zwycięzcy mistrzostw 
w tenisie stołowym

Są ludzie, u których sama myśl 
o zanurzeniu się w zimnej 

wodzie wywołuje gęsią skórkę. 
Są jednak i tacy, którzy kojarzą 
to z przyjemną i radosną rozryw-
ką – nazywamy ich „morsami”. 
Szacuje się, że obecnie w Polsce 
„morsuje” ponad 5 tysięcy osób! 
Przekonują, że kąpiele w niskich 
temperaturach wyrabiają nie 
tylko odporność organizmu, 

ale i charakter człowieka. Jeśli 
chcesz dołączyć to tego gro-
na, zawsze warto spróbować. 
W łódzkim oddziale Specjału 
grupą Morsów kieruje dyrektor 
logistyki Rafał Skiba. Na ostat-
nim międzynarodowym zlocie 
Morsów w Mielnie 6-9.02.2020 
(6 tys uczestników !) godnie re-
prezentował naszą firmę.

Paweł staWiaNy 

W zdrowym ciele  
zdrowy duch

Mistrzostwa Polski 
Specjału coraz bliżej

UWAGA
ZE WZGLĘDU NA SYTUACJĘ ZWIĄZANĄ  

Z KORONAWIRUSEM, TERMINY ZAWODÓW MOGĄ ULEC ZMIANIE.
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Dodatkowo system odpornościowy warto 
wspierać domowymi sposobami, przy 

pomocy babcinych metod i specyfików 
dostępnych w domowej kuchni. Natural-
nymi źródłami witaminy C są soki z aro-
nii, czarnego bzu i malin, syrop z cebuli, 
kiszona kapusta, jabłka, owoce cytrusowe. 
Odporność poprawia czosnek, uznawany 
za naturalny antybiotyk. Przy pierwszych 
objawach przeziębienia dobrym lekiem 
może być lipowa lub malinowa herbata 
z miodem i cytryną, a także z dodatkiem 
imbiru. Korzeń imbiru to nie tylko przypra-
wa, ale również lek, który pobudza układ 
odpornościowy, niszczy wirusy i korzystnie 
działa przy przeziębieniach, bólach gardła, 
kaszlu, gorączce. 

Ponieważ do zakażenia wirusami wy-
wołującymi grypę i przeziębienia dochodzi 
drogą kropelkową - przez kichanie, kaszel, 
podczas rozmowy albo w wyniku bezpo-
średniego kontaktu z osobą zakażoną (na 
przykład przez podanie ręki) - starajmy się 
w obecnym okresie zachorowań unikać 
miejsc, w których przebywa dużo osób ki-
chających, kaszlących, a także zrezygnujmy 
z podawania rąk na powitanie. 

Należy często myć ręce używając my-
dła i wody, a jeśli nie ma do nich dostępu, 
używamy płynów/żeli na bazie alkoholu 
(min. 60 proc.). Mycie rąk zabija wirusa, 
jeśli znajduje się on na rękach.

Podczas kaszlu i kichania zakrywamy 
usta i nos łokciem lub chusteczką – chus-

teczkę wyrzucamy do zamkniętego kosza 
i myjemy ręce. Zakrycie ust i nosa podczas 
kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenia-
niu się zarazków i wirusów. Unikamy doty-
kania oczu, nosa, ust dłońmi, które dotykają 
wielu powierzchni, które mogą być skażone 
wirusem. Wtedy bowiem przenosimy wirusa 
z powierzchni na siebie. 

No i oczywiście musimy ubierać się sto-
sownie do temperatury na zewnątrz, wietrzy-
my pomieszczenia i stosujemy aktywność 
ruchową.

W związku z dużym ryzykiem zakaże-
nia obecnie panującym wirusem zalecamy 
stosowanie wymienionych powyżej działań 
profilaktycznych. 

jolaNta darłak

Udany dla ARMY 2019 rok 
jest dla firmy zapowiedzią 

dalszego bardzo dobrego roz-
woju. W zamian za zaanga-
żowanie pracowników Zarząd 
postanowił umilić nam za-
kończenie ubiegłego roku, jak 
i rozpoczynający się Nowy Rok 
2020 imprezami integracyjnymi 
dla pracowników firmy. Jedna 
z nich odbyła się w Krośnie 
31.01.2020 w Restauracji Dwa 
Serca. Wzięli w niej udział pra-
cownicy z terenu Krosna, Rze-

szowa, Sanoka, Leska, Dębicy, 
Jasła. Zarząd firmy przywitał 
wszystkich oficjalnym prze-
mówieniem oraz wręczeniem 
dyplomów uznania dla wybra-
nych pracowników za wkład, 
sumienność i rozwój firmy. 
Sprawdzony scenariusz z udaną 
integracją i tym razem także nas 
nie zawiódł. Wszyscy pląsali-
śmy w rytm najmodniejszych 
przebojów. Było to piękne pod-
sumowanie roku.

klaudia dragaN

Przede wszystkim trzeba wzmocnić organizm, by 
sam się bronił. Dobry wpływ na odporność mają 
preparaty zawierające witaminę C i rutynę, można 
więc przyjmować je profilaktycznie. 

Jak się bronić  
przed wirusami

Karnawał  
z ARMĄ
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Rzeszowski oddział firmy 
Specjał był jednym z wy-

stawców podczas XV Targów 
Ślubnych, które odbyły się 
w dniach 18-19 stycznia 2020 r. 
w Podkarpackim Centrum Wy-
stawienniczo – Kongresowym 
G2A Arena. Nasza oferta cie-
szyła się dużym zainteresowa-
niem odwiedzających osób. 
To już trzecia edycja Targów, 
w której bierzemy czynny 
udział. W ciągu dwóch dni 
rozdaliśmy sporo materiałów 
marketingowych obrazujących 
szerokość oferty Specjału. Na-
sza firma obchodzi w tym roku 
30 lecie istnienia i z tej okazji 
przygotowaliśmy szereg cieka-
wych informacji handlowych.

MarciN kordaNa

W dniu 26.01.2020 w Re-
zydencji Alabaster odbył 

się bal dla dzieci oraz wnuków 
pracowników GK Specjał. Im-
preza była prowadzona przez 
animatora Michała Samborskie-

go. W zabawie wzięło udział 
ok. 100 małych uczestników. 
Nie zabrakło zabaw, konkursów, 
tańców, a przede wszystkim do-
brego humoru i uśmiechów na 
twarzach dzieci. Dla wszyst-

kich był przygotowany słodki 
poczęstunek, owoce, kanapki 
oraz napoje. Imprezę uważamy 
za udaną i liczymy na uczestnic-
two w przyszłym roku.

Beata Mikosz-Polak 

Rzeszowski  
oddział Specjału  
wystawcą  
na Targach Ślubnych

Bal karnawałowy
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Rzeszowski  
oddział Specjału  
wystawcą  
na Targach Ślubnych

W dniach 8-9.02.20 odbyła się integracyjna wy-
cieczka do Krynicy. Pogoda, nastrój i wspólna 

zabawa były doskonałe. Podczas pobytu uczestnicy 
mogli oddać się białemu szaleństwu na stoku nar-
ciarskim Słotwiny, niektórzy zwiedzali Krynicę, 
a nieliczni stawiali swoje pierwsze narciarskie kroki 
(oczywiście z sukcesem). Wieczorem natomiast 
odbyła się impreza integracyjna uczestników.

Beata Mikosz-Polak 

Informujemy, że w dniu 15.03 upłynął 
termin wysyłania prac na konkurs 

fotograficzny dla dorosłych oraz pla-
styczny dla dzieci. Tematyka konkursu 
dotyczyła ferii zimowych. Dla wszyst-
kich uczestników jest przewidziany 

atrakcyjny upominek, a na zwycięzców 
czekają nagrody. Pula nagród w kon-
kursie plastycznym to 1500zł, a w fo-
tograficznym 1000 zł. Wyniki konkursu 
zostaną ogłoszone już niebawem. 

Beata Mikosz-Polak 

Składam serdeczne podziękowanie 
i pragnę wyrazić ogromną wdzięcz-

ność wszystkim ludziom dobrej woli za 
wsparcie finansowe i okazaną bezinte-
resowną pomoc, którą traktujemy jako 
wyraz dobroci i chęci niesienia pomocy 
potrzebującym.

Dziękujemy za każde dobre słowo, 
pomoc, porady, uśmiech czy gest, któ-
re podtrzymywały nas na duchu, dawały 
iskierkę nadziei, wiarę i siłę w pokonanie 
niemożliwego. Dziękuję za wyrozumia-
łość, pomoc (w tym wsparcie finansowe) 
Panu Prezesowi Krzysztofowi Tokarzowi 
w tych trudnych dla mojej rodziny mo-
mentach.

Chciałbym również podziękować pa-
niom: Joannie Michalik, Halinie Pączka, 
Bernadettcie Serednickiej-Sternalskiej 
oraz panom Andrzejowi Szeli i Maciejowi 

Czerwińskiemu za pomoc i wsparcie, do-
radztwo w wielu pojawiających się co rusz 
problemach. Dziękuję za wyrozumiałość 
mojemu bezpośredniemu przełożonemu 
Andrzejowi Szeli oraz moim koleżankom 
z działu kontrolingu, na które spadły moje 
obowiązki podczas mojej nieobecności 
w pracy.

Podziękowania składam Iwonie Dzie-
dzic i Irenie Osika za zorganizowanie 
zbiórki do puszek w naszej firmie, a panu 
Prezesowi za wyrażenie zgody na przepro-
wadzenie tej szlachetnej akcji.

Dzięki świadomości, że tak wielu ludzi 
oraz najbliższa rodzina wsparło nas dobrym 
słowem i modlitwą łatwiej jest nam przez 
to wszystko przejść. Dziękujemy za każ-
dą ofiarowaną złotówkę. Dzięki zebranej 
pomocy finansowej możliwe będzie dalsze 
leczenie i rehabilitacja, co daje szansę na 

powrót do zdrowia. Wasza pomoc pozwoli 
przybliżyć się Radkowi do dawnego życia. 
Jesteśmy wdzięczni za takie wsparcie, bo 
dzięki temu ma szansę walczyć o swój 
powrót do pełnosprawności. 

Obecnie Radek przebywa w domu 
i oczekuje na kolejne operacje. Jego stan 
zdrowia jest stabilny i małymi kroczkami 
robi postępy, co daje nadzieję i pozwala 
wierzyć w sens wszystkich działań oraz 
rehabilitacji. Po zaplanowanej wieloeta-
powej operacji urologicznej (pierwsza na 
przełomie m-ca lutego i marca), będzie 
przechodził kolejne rehabilitacje. 

ryszard kucharski

Jeszcze raz z całego serca Wam dzięku-
ję i życzę byśmy zawsze mogli na siebie 
liczyć, umieli się wspierać w potrzebie, 
a okazane dobro niech powraca ze zdwo-
joną siłą.

Na wycieczce  
w Krynicy

Konkurs fotograficzny 
i plastyczny

Podziękowanie 
za pomoc
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Co można napisać w takiej chwili, gdy 
jeszcze głos się łamie przy wspo-

mnieniach, a łzy kręcą się w oku? Tak 
wiele wspólnych doświadczeń, wiele lat 
wypełnionych pracą.

Zawsze szedłeś własną drogą, od-
ważnie mierząc się z życiem. Z ogrom-
nym poczuciem humoru, pasją i zaan-
gażowaniem. Żyłeś pracą i poświęcałeś 
jej 100 proc. siebie. Mimo to zawsze 
znajdowałeś czas dla rodziny i przyjaciół

Byłeś bardzo dumny ze swojej żony 
Ani i Dzieci. Quady to była Twoja druga 
miłość – szalone wyprawy z kumplami, 

zloty, adrenalina. Dawało Ci to siłę do 
wypełniania codziennych obowiązków.

Twoje żartobliwe powiedzonka 
na stale wpisały się w kanon naszych 
rozmów. Cieszyłeś się z nowych per-
spektyw, czekając na oddanie nowo-
czesnego biurowca – miałeś mieć pokój 
na II piętrze

Witku, wierzymy, że jesteś dużo wy-
żej i patrzysz na Nas z góry, kibicując 
swoim koleżankom i kolegom.

do zoBaczeNia

PracoWNicy  
oraz zarząd gk specjał 
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Wspominamy naszego zmarłego kolegę Witolda. 
„Można odejść na zawsze, by stale być blisko”  
– ks. Jan Twardowski. Witold Steć pracował w GK Specjał  
na stanowisku dyrektora ds. zakupów kategorii nabiałowej  
w Centralnym Dziale Zakupów.

Przekaż 1% na rzecz 
Fundacji Specjał 

Program  
stypendialny

Wypełniając roczne rozli-
czenie PIT przekaż 1% 

swojego podatku dochodowe-
go, wskazując w formularzu PIT 
naszą Fundację: 

FUNDACJA SPECJAŁ
Nr KRS: 0000373138

Mamy nadzieję, iż dzięki 
Państwa wsparciu będziemy 
mogli pomóc większej ilości 
chorych dzieci.

sylWia Pietrucha

Zachęcamy Państwa do skła-
dania wniosków o przy-

znanie stypendium. Program 
ten promuje talenty i wybitnie 
uzdolnione dzieci oraz młodzież 
z mniej zamożnych rodzin. 

Zasady poprawnego przy-
gotowania określa Regulamin 

programu stypendialnego Fun-
dacji Specjał, który dostępny jest 
na stronie internetowej Fundacji 
www.fundacjaspecjal.pl, w za-
kładce „KOMU POMAGAMY”. 

sylWia Pietrucha

WITOLD STEĆ  
na zawsze z NAMI
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Składniki:
Biszkopt kakaowy:
• 7 jajek
• 1 szklanka drobnego cukru do wypieków
• 2 łyżki gorzkiego kakao
• 5 łyżek mąki pszennej
• 2 płaskie łyżeczki proszku do pieczenia
Ciasto orzechowe:
• 25 dag orzechów włoskich
• 5 białek
• 1 niepełna szklanka drobnego cukru
• 1 i 1/2 łyżki miodu
• 1 łyżka mąki ziemniaczanej
• 1 łyżka mąki pszennej
• 1 łyżeczka proszku do pieczenia
Krem: 
• 1/2 litra mleka
• cukier waniliowy
• 5 żółtek
• 1 szklanka cukru

• 1 budyń śmietankowy na 
3/4 l

• 250 g masła

Wykonanie:
• Biszkopt:
Białka oddzielamy od żółtek. Białka ubi-
jamy ze szczyptą soli na sztywną pianę. 
Dodajemy stopniowo cukier, po jednym 
żółtku, a na końcu mąkę wymieszaną wraz 
z proszkiem i kakao. Ciasto przelewamy 
na blachę wyłożoną papierem do pieczenia 
i pieczemy w temperaturze 180ºC przez ok. 
45 minut. Studzimy i kroimy na dwie czę-
ści. Można też upiec dwa cienkie biszkopty 
dzieląc składniki na połowę. 
• Ciasto orzechowe:
Białka ubijamy na sztywną pianę. Doda-
jemy cukier, drobno pokrojone orzechy, 
miód oraz obie mąki wymieszane z prosz-

kiem. Mieszamy. Pieczemy w tej 
samej blaszce co biszkopt w tem-

peraturze 180ºC przez 25 minut. 
• Krem:

Odlewamy pół szklanki mleka, a resztę za-
gotowujemy z cukrem waniliowym. Żółtka 
ucieramy mikserem z cukrem, dodajemy 
do nich proszek budyniowy i pół szklan-
ki mleka, które zostawiliśmy. Miksturę 
wlewamy na gotujące mleko i gotujemy 
budyń, powoli mieszając. Po zgęstnieniu 
zdejmujemy z ognia i studzimy. Masło 
ucieramy i dodajemy po łyżce zimnego 
budyniu ciągle miksując. 
• Przekładamy ciasto. Na ciemny biszkopt 

nakładamy połowę kremu. Rozsmarowu-
jemy. Nakładamy na to placek orzechowy 
i rozsmarowujemy drugą część kremu. Na 
górę kładziemy drugi biszkopt. Wierzch 
ciasta smarujemy polewą czekoladową. 

Składniki:
• 2 piersi z kurczaka
• łyżka masła
• sól morska
• ząbek czosnku przeciśnięty przez praskę
• papryka słodka
• papryka ostra
• pieprz czarny
• gorczyca
• ziarna kolendry
• szczypta cynamonu
• szczypta mielonych goździków

• szczypta kminu rzymskiego
• pół łyżeczki kurkumy
• szklanka perłowego kuskus
• 2 szklanki bulionu drobiowego lub wody
• 500 g mrożonej fasolki szparagowej
• 2 marchewki
• 2 łyżki musu kokosowego

Wykonanie:
1. Kurczaka kroimy na kawałki. Kawałki 
mięsa nacieramy przyprawami. Mięso 
obsmażamy na patelni, dodajemy po-

krojoną marchew-
kę. Dosypujemy 
kuskus i zalewa-
my wodą/bulionem 
dusimy przez 15-18 
minut, w razie potrze-
by dolewamy bulion, gdy kuskus, jest 
prawie miękki dodajemy fasolkę i mus 
kokosowy, dusimy, aż fasolka się pod-
grzeje. Gotową potrawkę posypujemy 
koperkiem.

katarzyNa jarosz 

Przepisy kulinarne 
TORT MARYSIEŃKA POLECA SIĘ NA WIELKANOC

KURCZAK Z FASOLKĄ, MARCHEWKĄ I PERŁOWYM KUSKUS

Arkadiusz Dunal
Od kwietnia 2019 roku Przedstawiciel Handlowy 
w Oddziale Ostrowiec Świętokrzyski. Arek udowod-
nił, że po roku pracy można zostać pracownikiem 

kwartału. Swoje obowiązki wykonuje z najwyższą 
starannością, potrafi motywować swoich kolegów ,dzieli się 25 let-
nim doświadczeniem a także optymizmem, którego mu nie brakuje. 
W trakcie swojej pracy nigdy nie odpuszcza – za każdym razem cel to 
100%, wykazuje się dużą konsekwencją, dobrymi wynikami i przed 
każdym nowo rozpoczętym miesiącem ma pomysł jak go wykonać 
na 100%. Z pewnością jest pracownikiem godnym naśladowania. 
Najbardziej interesuje się żoną i dziećmi.

Piotr Olczak 
Magazynier w O/Łódź - od 20 lat w czołówce naj-
lepszych kompletujących. Bardzo zaangażowany 

w działania integracyjne Specjału, dlatego nazywany jest dyrektorem 
sportowym. O futbolu wie wszystko -jest założycielem i aktywistą 
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Historyków i Statystyków Piłki 
Nożnej -organizacji skupiającej pasjonatów historii piłki nożnej oraz 
dziennikarzy sportowych z całej Polski.

Agata Szlachta
Pracownik salonu medycznego przy ul. Boya Żeleń-
skiego w Rzeszowie. Zatrudniona w Cezalu od 16 
lat. Wzorowo, rzetelnie i sumiennie wykonuje swoja 

pracę, a jej zaangażowanie i inicjatywy przyczyniają się 
do wysokiego standardu funkcjonowania salonu. Bardzo dba o ład i po-
rządek, a energią, jaką wnosi do codziennej pracy i obsługi klientów, 
zaskakuje nawet najbardziej wybrednych kupujących. Ponadto od lat 
prowadzi rozliczenia wniosków z NFZ, w czym jest już praktycznie 
ekspertem. Jako koleżanka zawsze miła, uśmiechnięta i pomocna. lu
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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 firmy, który zgłosi i zarekomenduje osobę chętną do pracy,
a ona zostanie zatrudniona otrzyma gratyfikację finansową. Zgłoszeń można dokonać na przeznaczony do tego celu adres e-mail: polecam@specjal.com.pl

oraz pod numerem telefonu: 17 859 71 51

  MAGAZYNIER/OPERATOR 
WÓZKA WIDŁOWEGO

Miejsce pracy: Warszawa, Tomaszów Lubelski, Lublin, 
Krapkowice, Pruszcz Gdański, Czeladź, Kraków, Rzeszów
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:
– uprawnienia do obsługi wózków widłowych
– mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym 

stanowisku,
– gotowość do pracy w systemie 3-zmianowym od 

poniedziałku do piątku ,
– książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych lub 

gotowość do jej wyrobienia,
– mile widziane doświadczeni w branży FMCG,
– dyspozycyjność, uczciwość, zaangażowanie.
Oferujemy:
– pracę w dużej i stabilnej firmie 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.specjalfinanse.pl,
– zapewniamy cykl szkoleń z obszaru logistyki w systemie 

e-learningowym,
– ubezpieczenie grupowe, pakiety sportowe, wycieczki, 

imprezy oraz konkursy firmowe.

  KIEROWCA KAT. C
Miejsce pracy: Kraków, Szczecin
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.

Wymagania:
– 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 firmie 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.

specjalfinanse.pl,

– zapewniamy cykl szkoleń z obszaru logistyki w systemie 
e-learningowym,

– ubezpieczenie grupowe, pakiety sportowe, wycieczki, 
imprezy oraz konkursy firmowe.

  KASJER – SPRZEDAWCA
Miejsce pracy: Miejsce pracy: Rzeszów, Lublin, Gdańsk, 
Świebodzice, Szczawno-Zdrój, Wałbrzych

Obowiązki na stanowisku:
– obsługa klientów za pomocą kasy fiskalnej – 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 Profit,
– ubezpieczenie grupowe, pakiety sportowe, wycieczki oraz 

imprezy firmowe
– szkolenia z zakresu obsługi klienta, kasy fiskalnej oraz 

stoiska mięsno-wędliniarskiego,
– wsparcie w obowiązkach przez Kierownika Regionu oraz 

trenera wewnętrznego.

  KIEROWNIK ZMIANY / 
ZASTĘPCA KIEROWNIKA

Miejsce pracy: Rzeszów

Za jakie zadania będzie odpowiadała osoba na tym 
stanowisku:
– Zamawianie towaru,
– Przyjmowanie dostaw,
– Nadzorowanie pracy oraz delegowanie zadań pracownikom 

podczas nieobecności kierownika,
– Wprowadzanie dokumentów do systemu,
– Budowanie pozytywnego wizerunku firmy.
Oferujemy:
– Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
– Stałe wynagrodzenie oraz wysokie premie,
– Wynagrodzenie wypłacane zawsze na czas!
– Wszelkie szkolenia podnoszące kwalifikacje,
– Pracę w systemie dwuzmianowym!
– Ubezpieczenie grupowe,
– Kartę sportową (OK System).
Nasze oczekiwania:
– Doświadczenia w pracy w sklepie spożywczym,
– Aktualnej książeczki do celów sanitarno-

epidemiologicznych lub gotowości do jej wyrobienia,
– Zaangażowania i motywacji do realizacji celów 

handlowych,
– Chęci do pracy i pozytywnego nastawienia.

  PORTIER DOZORCA
Miejsce pracy: Trzek, Ruda Talubska, Sosnowiec, 
Bystrzejowice Pierwsze, Wojanowo, Warszawa, Poznań, 
Staszów, Łobżenica, Kokotów, Cieszyn, Wrocław

Zadania:
– dozór na terenie obiektu,
– kontrola ruchu osobowego,
– przestrzeganie wewnętrznych procedur bezpieczeństwa,
– praca w trybie zmianowym,
– dbanie o wysoką jakość świadczonych usług.
Wymagania:
– odpowiedzialność i samodzielność w działaniu,
– dyspozycyjność, punktualność oraz wysoka kultura 

osobista,
– niekaralność (wymagane zaświadczenie – warunek 

konieczny),
– 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  
po przepracowaniu 3 miesięcy umożliwiamy:
–  dofinansowanie do leków co 6 miesięcy,
–  dofinansowanie do okularów co 2 lata,
–  dofinansowanie dojazdów do pracy,
–  dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego,
–  pomoc w nagłych wypadkach,
–  możliwość skorzystania do 75% dofinansowania na 

zorganizowane przez Firmę wyjazdy zagraniczne,
–  preferencyjne ceny na usługi i produkty medyczne 

oferowane przez GK Specjał.

  PERSONEL SPRZĄTAJĄCY
Miejsce pracy: Warszawa, Poznań, Śrem, Kraków

Zadania:
–  utrzymanie czystości pomieszczeń,
– praca od poniedziałku do piątku,
– 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  
po przepracowaniu 3 miesięcy umożliwiamy:
– dofinansowanie do leków co 6 miesięcy,
– dofinansowanie do okularów co 2 lata,
– dofinansowanie dojazdów do pracy,
– dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego,
– pomoc w nagłych wypadkach,
– możliwość skorzystania do 75% dofinansowania na 

zorganizowane przez Firmę wyjazdy zagraniczne,
– preferencyjne ceny na usługi i produkty medyczne 

oferowane przez GK Specjał.

O F E R T Y  P R A C Y  •  O F E R T Y  P R A C Y  •  O F E R T Y  P R A C Y
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Odświeżona została oferta sieci komórkowej 
Orange skierowana do klientów indywidu-

alnych, z której mogą skorzystać pracownicy 
partnerów GK Specjał oraz funkcjonariusze 
i pracownicy Policji, Służby Więziennej, Stra-
ży Pożarnej, Ratownicy Medyczni.

Nowością jest pakiet z roamingiem na 
terenie UE w cenie abonamentu. Jest on 
dostępny od 11,07 zł brutto miesięcznie 
i zawiera rozmowy i SMS/MMS bez limitu 
oraz pakiety internetowe od 4 GB/miesiąc.

Hitem jest pakiet z nielimitowanym in-
ternetem w telefonie (25 GB z prędkością 
LTE i bez limitu z prędkością do 10 Mb/s), 
który kosztuje jedynie 17,22 zł brutto 
miesięcznie.

Oferta internetu mobilnego sieci Orange 
dla klientów indywidualnych jest dostępna 
już od 8,61 zł brutto miesięcznie. 

Partnerom współpracujących z GK 
Specjał dedykujemy ofertę specjalną sieci 
komórkowej Plus oraz internet mobilny Plus 
dla Firm. Usługa sieci komórkowej Plus 
dla Firm z abonamentem od 10 zł netto, to 
rozmowy i SMS/MMS bez limitu oraz pakiet 
internetowy 6 GB/miesiąc.

W kooperacji z Konica Minolta oferu-
jemy ofertę specjalną: - rabat na wdroże-

nie platformy Workplace HUB służącej do 
świadczenia usług IT w małych i średnich 
przedsiębiorstwach. 

Workplace HUB to innowacyjne podejś-
cie do IT. W urządzeniu przypominającym 
drukarkę została wbudowana „mini serw-
erownia” obejmująca elementy niezbędne 
do funkcjonowania nowoczesnej firmy, jak 
serwer, drukarka, skaner, sieć WIFI, a do 
tego narzędzia zapewniające bezpieczeńst-
wo IT jak system antywirusowy, firewall 
i oprogramowanie do wykonywania kopii 
zapasowej. Wszystko to wzbogacone jest 
przez oprogramowanie biznesowe typu 
obieg dokumentów czy też system finan-
sowo-księgowy. 

Oferujemy bardzo korzystne rozwiąza-
nia druku w abonamencie lub zakup wielo-
funkcyjnych urządzeń drukujących.

Avalon Solutions, partner rozwiązań 
chmurowych oferuje zakup innowacyjnych 
narzędzi biznesowych Google w ofercie 
specjalnej dla klientów Specjał Finanse.

Nasi klienci mogą korzystać ze sklepu 
internetowego www.sklep.specjalfinanse.pl, 
gdzie sprzedajemy w bardzo atrakcyjnych 
cenach smartfony, urządzenia drukujące 
i laptopy.

Mamy szeroką ofertę finansową tj. leas-
ing oraz wszelkiego rodzaju kredyty, a także 
ubezpieczenia grupowe, indywidualne oraz 
komunikacyjne i majątkowe.

Za pośrednictwem Specjał Finanse 
można uzyskać rabaty na zakup nowych 
samochodów osobowych i dostawczych.

Naszym klientom możemy przedst-
awić ofertę specjalną energii elektrycznej 
i gazu oraz prowadzimy bezpłatne audyty 
gospodarki energetycznej przedsiębior- 
stwa.

Sklepom tradycyjnym dedykujemy spec-
jalną ofertę drzwi szklanych do regałów 
chłodniczych, która zapewnia oszczędności 
energii elektrycznej zasilającej urządzenia 
chłodnicze. 

Zapraszam do śledzenia naszej strony 
www.specjalfinanse.pl, gdyż ciągle poszer-
zamy swoją ofertę.

Biuro Obsługi Klientów Specjał Finanse 
mieści się przy ul. Boya-Żeleńskiego 5 
w Rzeszowie.

Tel. 17 8 507 507, e-mail:  
biuro@specjalfinanse.pl
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NOWA OFERTA Z ROAMINGIEM!
 

 
 

Abonament BEZ LIMITU i Internet 
Bez limitu rozmowy na tel. komórkowe i stacjonarne  

oraz SMS/MMS + pakiet internetowy  

+ 

Roaming bez limitu na terenie UE w cenie abonamentu 
Rozmowy przychodzące/wychodzące i SMS 

OPCJE 
ABONAMENTU

OPŁATA 
ABONAMENTOWA 

ZA 1 MIESIĄC 

OPŁATA 
ABONAMENTOWA ZA 
CAŁY OKRES UMOWY 

(13 MIESIĘCY)  
BEZ LIMITU + INTERNET 

4GB + 
ROAMING NA TERENIE UE 

11,07 zł 143,91 zł  

BEZ LIMITU+ INTERNET 
8GB + 

ROAMING NA TERENIE UE 

 12,30 zł 159,90 zł  

BEZ LIMITU+ INTERNET 
20GB + 

ROAMING NA TERENIE UE 

14,76 zł 191,88 zł  

BEZ LIMITU + INTERNET 
25GB + bez limitu 

prędkość do 10Mb/s + 
ROAMING NA TERENIE UE 

17,22 zł 223,86 zł  

 

SKLEP INTERNETOWY: www.sklep.specjalfinanse.pl 

Specjał Finanse
Oferty specjalne dla partnerów biznesowych GK Specjał

Internet mobilny 
DOSTĘPNE OPCJE INTERNETU MOBILNEGO  

Miesięczny limit 
GB 35 GB 150 GB 210 GB 

Miesięczny koszt 
abonamentu  8,61 zł 22,14 zł 24,60 zł 

Abonament za cały 
okres umowy 
(13 miesięcy) 

111,93 zł 287,82 zł 319,80 zł 

 
Abonament BEZ LIMITU + Internet 

OPCJE 
ABONAMENTU 

OPŁATA 
ABONAMENTOWA 

ZA 1 MIESIĄC 

OPŁATA 
ABONAMENTOWA ZA 
CAŁY OKRES UMOWY 

(13 MIESIĘCY) 
BEZ LIMITU + INTERNET 

2GB 7,38 zł 95,94 zł 

BEZ LIMITU+ INTERNET 
8GB 8,61 zł 111,93 zł 

BEZ LIMITU+ INTERNET 
20GB 11,07 zł 143,91 zł 

BEZ LIMITU + INTERNET 
25GB + bez limitu 

prędkość do 10Mb/s 
13,53 zł 175,89 zł 

Cennik brutto 

Jednorazowe opłaty: aktywacyjna 1,23 zł, za migrację numeru 1,23 zł  

 

SPECJAŁ FINANSE Sp. z o.o.  

ul. Boya-Żeleńskiego 5 

35-105 Rzeszów 

www.specjalfinanse.pl    

e-mail: biuro@specjalfinanse.pl 

tel. 17 8 507 507 

Specjał Finanse Sp. z o.o.
ul. Boya-Żeleńskiego 5
35-105 Rzeszów
www.specjalfinanse.pl
e-mail: biuro@ specjalfinanse.pl, tel. 17 8 507 507

NOWA OFERTA Z ROAMINGIEM!
 

 
 

Abonament BEZ LIMITU i Internet 
Bez limitu rozmowy na tel. komórkowe i stacjonarne  

oraz SMS/MMS + pakiet internetowy  

+ 

Roaming bez limitu na terenie UE w cenie abonamentu 
Rozmowy przychodzące/wychodzące i SMS 

OPCJE 
ABONAMENTU

OPŁATA 
ABONAMENTOWA 

ZA 1 MIESIĄC 

OPŁATA 
ABONAMENTOWA ZA 
CAŁY OKRES UMOWY 

(13 MIESIĘCY)  
BEZ LIMITU + INTERNET 

4GB + 
ROAMING NA TERENIE UE 

11,07 zł 143,91 zł  

BEZ LIMITU+ INTERNET 
8GB + 

ROAMING NA TERENIE UE 

 12,30 zł 159,90 zł  

BEZ LIMITU+ INTERNET 
20GB + 

ROAMING NA TERENIE UE 

14,76 zł 191,88 zł  

BEZ LIMITU + INTERNET 
25GB + bez limitu 

prędkość do 10Mb/s + 
ROAMING NA TERENIE UE 

17,22 zł 223,86 zł  

 

SKLEP INTERNETOWY: www.sklep.specjalfinanse.pl 




