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 Trudno nie zacząć naszej rozmowy 
od pytania o pandemię. Jak wydarzenia 
ostatnich dwóch miesięcy wpłynęły na 
funkcjonowanie Grupy Specjał?
Od samego początku epidemii wprowa-
dziliśmy w naszej firmie reżimy sanitarne 
przewidziane na tę trudną sytuację za-
równo przez władze polskie, jak i WHO. 
A więc rękawiczki ochronne, maseczki 
i przyłbice, środki dezynfekujące oraz 
obowiązek dystansowania się poszczegól-
nych pracowników na tyle, na ile było to 
możliwe bez uszczerbku dla wykonywa-
nych zadań. W przypadku GK Specjał było 
to o tyle łatwiejsze, że posiadamy przecież 
w swojej strukturze firmę Cezal, która jest 
znaczącym dystrybutorem produktów słu-
żących ochronie zdrowia. Tym samym nie 
mieliśmy problemów z pozyskaniem naj-
ważniejszych środków sanitarnych. Szcze-
gólną uwagę zwracaliśmy na stosowanie 
tych zabezpieczeń w działach logistyki 
oraz wśród przedstawicieli handlowych. 
Wdrożenie tych zasad było szczególnie 
w ważne w pierwszym okresie pandemii, 
kiedy to sprzedaż gwałtownie wzrosła, 
gdy klienci naszych sklepów partnerskich 
szturmowali placówki handlowe robiąc 
zakupy „na zapas” w przewidywaniu naj-
gorszego.

 Jak takie obostrzenia przyjęli pra-
cownicy?
Muszę w tym miejscu gorąco podziękować 
wszystkim zatrudnionym w Specjale. Do-
stosowanie się do takich reżimów nie było 
przecież łatwe, a mimo to nasi pracownicy 
nie tylko z pełnym zrozumieniem przyjęli te 
rygory, ale rzeczywiście starali się pracować 
i działać szalenie ostrożnie, aby nie dopuścić 
do ewentualności poszerzenia się epidemii. 
A jednocześnie stosując obowiązujące zasa-
dy zachowali w pełni standardy pracy cha-
rakterystyczne dla naszej firmy. Serdecznie 
za taką postawę wszystkim dziękuję.

 A jak pandemia wpłynęła na poziom 
sprzedaży Specjału w minionych mie-
siącach?
W pierwszych dniach po ogłoszeniu poja-
wienia się koronawirusa w Polsce sprze-
daż gwałtownie wystrzeliła w górę. Jednak 
w miarę upływu czasu sytuacja zaczęła się 
stabilizować i szybko wróciła do normy, 
a potem sprzedaż nieco spadła. Mimo to 
okazało się, że pod względem sprzedażo-
wym wyniki w I kwartale okazały się lepsze 
niż w tym samym czasie ubiegłego roku 
nawet o 30 proc. W pierwszej połowie maja 
natomiast szacunkowy wzrost wyniósł około 
20 proc. rok do roku. Sądzę więc, że nie ma 

żadnego zagrożenia dla przyjętych przez nas 
założeń wzrostu sprzedaży na rok bieżący.

 Wszystko wskazuje na to, że nadcho-
dzi recesja i konsumenci będą dyspono-
wali mniejszą niż dotychczas ilością go-
tówki. To zaś może oznaczać silną presję 
cenową. Jak w tym kontekście układa 
się współpraca z dostawcami, czy nego-
cjujecie nowe ceny i warunki zakupu?
Cały czas prowadzimy negocjacje z pro-
ducentami i dostawcami bez względu na 
otoczenie rynkowe. Rozmowy te dotyczą 
oczywiście także warunków cenowych, jed-
nak przede wszystkim obejmują szeroko 
rozumianą wspólną poprawę współpracy 
mającą na celu lepsze wykorzystanie moż-
liwości obu stron dotyczących magazynów, 
logistyki, dostępu do półek sklepowych, itd. 
Jeśli zaś chodzi o ceny to wykorzystujemy 
czas pandemii na przygotowanie i wdrożenie 
projektów, które umożliwią naszej firmie 
ograniczenie kosztów funkcjonowania, 
a tym samym także utrzymania, a w nie-
których przypadkach i obniżenia cen. Są 
to spore projekty obejmujące na przykład 
lepszą informatyzację obiegu dokumentów 
w firmie, elektroniczną weryfikację grafi-
ków pracy, oprogramowanie umożliwiające 
koordynatorom sieci franczyzowych lep-

Rozmowa z Krzysztofem Tokarzem, prezesem  
Grupy Kapitałowej Specjał

Plany  
niezagrożone
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SPIS TREŚCI
sze niż dotąd wykorzystanie półek skle-
powych w placówkach franczyzowych, 
czy też nowy system ograniczający koszty 
działalności naszych przedstawicieli han-
dlowych. Są to tylko na pozór łatwe i mało 
skomplikowane przedsięwzięcia, jednak 
w rzeczywistości bywają kosztowe i trudne. 
Z drugiej jednak strony są w stanie szybko 
przynieść wymierne efekty oznaczające 
niemałe możliwości obniżenia kosztów 
funkcjonowania naszej firmy.

 Mówi się, że spowolnienie gospodar-
cze zweryfikuje rzeczywisty stan wielu 
firm i łatwiej będzie realizować proce-
sy konsolidacyjne. Czy w związku z tym 
przyspieszacie działania akwizycyjne 
właśnie teraz?
Przyznaję, że być może nowe warunki 
ekonomiczne będą miały znaczący wpływ 
na przebieg konsolidacji rynku. Zgłasza 
się do nas wiele firm i pojedynczych skle-
pów chcących podjąć rozmowy w sprawie 
przyłączenia się do nas. Powiem jednak 
szczerze, że w obecnych warunkach, które 
narzucają nam sporo rozmaitych zajęć 
po prostu niezbyt mamy wszyscy czas 
na prowadzenie tego rodzaju negocjacji. 
Przyznaję, że o akwizycję będzie teraz 
łatwiej, co wynika zarówno z ogólnej 
sytuacji ekonomicznej, jak i stanowiska 
banków i ubezpieczycieli, którzy stawiają 
przedsiębiorcom coraz trudniejsze warun-
ki. W tej sytuacji firmy mocne finansowo, 
takie jak Specjał, mają szanse na przejęcia 
i fuzje. Powtórzę jednak: to nie jest najlep-
szy moment ze względów czysto organi-
zacyjnych i personalnych. Tym bardziej, 
że jesteśmy obecnie w fazie tworzenia 
nowej sieci pod szyldem Market Plus. 
Z pewnością jednak już wkrótce nadal 
będziemy w tego rodzaju negocjacjach 
uczestniczyć.

 Proszę o krótką charakterystykę 
projektu Market Plus.

Sieć tę tworzymy z myślą o naszych 
najlepszych dotychczasowych franczy-
zobiorcach. Jest to propozycja dla dosyć 
wąskiej grupy detalistów spełniających 
wszelkie oczekiwania związane z naszą 
współpracą i najlepiej realziujących założe-
nia sieci, w ramach których obecnie funk-
cjonują. Zakładamy, że będą to placówki 
handlowe liczące co najmniej 150 mkw. 
powierzchni sprzedaży. Chcemy w nich 
wykorzystać najlepsze doświadczenia 
wszystkich uczestników procesu sprze-
daży od dostawców poczynając, poprzez 
naszą firmę, zaś na umiejętnościach samych 

detalistów kończąc. Na przykład myślimy 
o wprowadzeniu znanej od lat instytucji ka-
pitana kategorii, który będzie zajmował się 
organizacją półki sklepowej danej kategorii 
w taki sposób, aby najlepiej odpowiadała 
ona na potrzeby klientów. My wniesiemy 
know how dużego ogólnopolskiego dystry-
butora. Przewidujemy, że oferta w sklepie 
Market Plus będzie z jednej strony ujed-
nolicona, aby była wyznacznikiem sieci, 
z drugiej zaś odpowiadała na regionalne 
potrzeby. Już samo takie założenie narzu-
ca konieczność dysponowania większą 
powierzchnią sprzedaży. Detalista biorący 
udział w projekcie może liczyć na o wiele 
większe niż dotychczas retro.

Sklepy Market Plus będą działały w ra-
mach wszystkich naszych spółek, czyli 
w Naszym Sklepie, Livio i w Rabacie De-
tal. Jednak założenia funkcjonowania tych 
placówek wszędzie będą podobne.

 W ciągu minionych 2 miesięcy kon-
sumenci w dużej mierze przyzwyczaili 
się do zakupów internetowych. Czy nie 
uważa Pan, że nadszedł czas wdrożenia 
sprzedaży internetowej także w Grupie 
Specjał?
Już od dawna zastanawiamy się nad takim 
narzędziem sprzedaży, ale nie sądzę, że 
warto traktować to jako priorytet. W przy-
padku handlu spożywczego szanse na stały 
wzrost sprzedaży internetowej oceniam 
bardzo ostrożnie. Co innego oczywiście 
oznacza to dla handlu produktami prze-
mysłowymi jak rtv, agd, czy ubrania, co 
innego zaś w przypadku żywności. Tutaj 
wzrosty w istniejących internetowych skle-
pach spożywczych nie oznaczają jeszcze, 
że handel ten może przenieść się do sieci.

 Czy z Waszego punktu widzenia 
poprawiła się sytuacja na rynku pracy 
po odejściu Ukraińców i w okresie 
pandemii?

Ubytku siły roboczej zza wschodniej 
granicy nie odczuliśmy, co wynika głównie 
z faktu, że takich osób pracowało w Specja-
le niewiele. Ponieważ wciąż prowadzimy 
rekrutacje do różnych działów i oddziałów 
firmy zauważamy, że o ludzi jest nieco ła-
twiej. Jednak nadal bardzo trudno znaleźć 
odpowiednich specjalistów na przykład 
do naszych magazynów. Tu nie wystarczy 
chęć do pracy, ale potrzebne są określone 
umiejętności i doświadczenie. A z tym 
bywa o wiele gorzej.

 Dziękuję bardzo za rozmowę
Witold NartoWski

Wydawca: Specjał Sp. z o.o.
Koordynator projektu: Maciej Czerwiński,  
e-mail: maciej.czerwinski@specjal.com.pl
Skład: Studio Grafpa, Katarzyna Mróz-Jaskuła
Druk: Drukarnia RM-PRINTER
W celu zamówienia prenumeraty prosimy o kontakt  
z Działem Marketingu SPECJAŁ nr tel. 17 859 72 24
Wszelkie prawa zastrzeżone. Wydawca nie ponosi 
odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń.
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 Prosiłbym o kilka słów o firmie i jej 
ofercie
Hochland to założona w 1927 roku rodzinna 
firma wywodząca się z Bawarii i wiodący 
dzisiaj producent sera w Polsce i w Europie. 
Zakłady Hochland znajdziemy w Polsce, 
Niemczech, Francji, Rosji, Hiszpanii, Ru-
munii, a także w USA. W Polsce jesteśmy 
obecni od 26 lat z zakładami produkcyjnymi 
w Kaźmierzu w Wielkopolsce oraz Węgro-
wie na Mazowszu. Nasza firma znana jest 
z takich marek jak Hochland, Almette, czy 
Valbon. Szczycimy się jakością naszych 
produktów, które dostępne są w szerokiej 
dystrybucji na terenie całego kraju. Pro-
dukty z Hochland Polska są również do-
stępne na rynku niemieckim, brytyjskim, 
amerykańskim, czeskim, słowackim, ukra-
ińskim, krajów bałtyckich, a także na rynku 
australijskim. 

Szczególnie jesteśmy dumni z tego, że 
praktycznie 100 proc. oferty Hochland Pol-
ska produkowana jest w naszych polskich 
zakładach z mleka od polskich rolników. 
Hochland to również projekty pożyteczności 
publicznej. A także czynny udział w życiu 
lokalnych społeczności, zaś podczas pan-
demii to m.in. finansowe wsparcie w akcji 
Się pomaga.

 Czy z Waszego punktu widzenia 
współpraca z tradycyjnymi sklepami za 
pośrednictwem dużych dystrybutorów 
takich jak Specjał, wydaje się łatwiejsza 
niż z wielkimi sieciami handlowymi i czy 
macie w ofercie produkty „dedykowa-
ne” tradycyjnemu handlowi, a jeśli tak, 
to jakie?
Dziś współpraca z każdym z partnerów 
rynkowych jest wymagająca, a Hochland 
stara się odpowiedzieć na potrzeby każdego 
z nich. Współpraca ze sklepami zaopatry-
wanymi poprzez dystrybutorów jest trud-
na – chociażby z punktu widzenia budowy 
dystrybucji, czy też widoczności produktów 
w tychże sklepach. Nasz model współpracy 
z dystrybutorami służy rozwijaniu wspól-

nego businessu na partnerskich za-
sadach, pozwalających na realizację 
celów obu stron. 

Co do oferty, to budujemy ją 
w oparciu o preferencje konsumenc-
kie oraz z uwzględnieniem specyfiki 
kanału i formatu sprzedaży. Można 
wiec znaleźć w naszej ofercie np. 
te same produkty w różnych gramaturach 
i ze zróżnicowaną wielkością opakowań 
zbiorczych. 

 Specjał zarządza ponad 8 tysiącami 
sklepów franczyzowych o tradycyjnym 
charakterze. Które linie produktowe 
są najistotniejsze we współpracy z tak 
dużym dystrybutorem i jak oceniacie 
jego pozycję wśród Waszych  
partnerów? 
Jesteśmy obecni z naszymi produktami we 
wszystkich sieciach detalicznych skupio-
nych w Grupie Specjał. Trzeba pamiętać 
o tym, że Hochland w wielu sklepach tra-
dycyjnych to kręgosłup biznesu w katego-
riach, w których jest obecny. Dla sklepów 
detalicznych kluczowymi liniami są Al-
mette, Kanapkowy, sery kremowe – to-
pione: bloczki, krążki, plastry, sery żółte 
w plastrach występujących pod marką Ho-
chland, na uwagę zasługuje również nasz 
ser pleśniowy – Valbon. 

Firma Specjał na przestrzeni dwóch 
ostatnich lat stała się dla nas ważnym part-
nerem i jest tak m.in. dlatego, że podobnie 
myślimy o naszej współpracy, o zagroże-
niach i szansach, które staramy się razem 
wykorzystywać. Cenimy sobie również 
firmę Specjał za jej przewidywalność i sta-
bilność, co w ostatnim okresie zyskuje na 
jeszcze większym znaczeniu. 

 Na jakie wsparcie sprzedaży mogą 
liczyć Wasi odbiorcy hurtowi? W jaki 
sposób wspieracie także sprzedaż de-
taliczną?
Nasi odbiorcy hurtowi, w tym Specjał, 
wspierani są przez nas ekspertyzą w za-

kresie zarządzania kategorią. Operacyjnie 
pracujemy nad dostępnością i dystrybucją, 
wspólnie organizujemy promocje dla sieci 
detalicznych. Uczestniczymy w gazetkach, 
programach długoterminowych i różnego 
rodzaju inicjatywach oferowanych jako 
narzędzia wsparcia przez sieci Nasz Sklep, 
Livio, Rabat Detal. Bardzo dobrym odbio-
rem konsumentów i klientów cieszą się or-
ganizowane przez nas ogólnopolskie promo-
cje, które wrosły już w krajobraz polskiego 
handlu detalicznego: Wygraj dom z Almette 
oraz Loterie Hochland, gdzie można wygrać 
atrakcyjne nagrody.

Wsparciem w sklepach detalicznych są 
przedstawiciele handlowi Hochland i progra-
my wsparcia dla przedstawicieli handlowych 
naszych Partnerów. 

 Trwa sezon wiosenno-letni. Które 
z Waszych marek i produktów mogą 
stać się przebojem tegorocznej wiosny 
i lata?
Przegotowaliśmy ofertę sezonową, a w niej 
grillową oraz gamę serów sałatkowych. Do 
serów pleśniowych przeznaczonych na grill 
w tym roku dołączyła nowość – Medaliony 
serowe oraz nowy wariant smakowy sera 
sałatkowego w słoiku – gotowy do użycia. 
Na czerwiec i lipiec przygotowaliśmy bardzo 
atrakcyjne promocje dla Bloczka 90g, oraz 
Almette mini w odsłonie 3+1 gratis. 

 Czy i jakich nowości produktowych 
mogą oczekiwać w najbliższych miesią-
cach Wasi partnerzy, a handel tradycyj-
ny w szczególności?
Szczególnie istotną dla nas jest nasza no-
wość, która pojawi się na rynku w trze-

Rozmowa z Waldemarem Dimke, Dyrektorem 
Sprzedaży w Hochland Polska 

Oferta  
dla każdego

Waldemar Dimke, dyrektor sprzedaży Hochland Polska
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cim kwartale. To ser kremowy – topiony 
w kubku, wyprodukowany w 100 proc. 
z naturalnych składników. To prawdzi-
wie rewolucyjny produkt w kategorii. 
Sądzimy, że będzie to rynkowy szlagier. 
Niedawno, bo w kwietniu wprowadzi-
liśmy nowość odpowiadającą bieżącym 
potrzebom konsumentów – Almette bez 
laktozy, w dwóch najbardziej popularnych 
wariantach smakowych: śmietanowym 
i ziołowym.

 Trudno nie wspomnieć o bieżącej sy-
tuacji. Czy i jak pandemia wpłynęła na 
produkcję i sprzedaż Hochland?
Sytuacja z jaką mamy do czynienia jest bez 
precedensu. Nigdy wcześniej się tak nie zda-
rzyło, by cały świat się zatrzymał i zmienił 
praktycznie z dnia na dzień. Podjęliśmy ko-
nieczne kroki by zapewnić bezpieczeństwo 
pracowników i ciągłość produkcji. To były 
pierwsze i najważniejsze działania. Obecnie 
pracujemy w zmienionej formule, uczymy 

się i pracujemy nad rozwiązaniami, które 
pozwolą firmie funkcjonować sprawnie 
i w bezpieczny sposób. Jesteśmy produ-
centem żywności, więc i nasza rola zmieniła 
się z produkcji i sprzedaży w swego rodzaju 
misję społeczną związaną z dostawami żyw-
ności, ale również nieprzerwanym odbiorem 
surowca, mleka od naszych rolników.

 Dziękuje bardzo za rozmowę
 Witold NartoWski

Kolegium Redakcyjne mie-
sięcznika Hurt i Detal przy-

znało Nagrody Specjalne „Złoty 
Paragon 2020”. Nagrody te przy-
znawane są corocznie osobom 
i firmom, które wyróżniają się 
licznymi sukcesami, pełnym pro-
fesjonalizmem i wyjątkowo pręż-
nym działaniem na rynku FMCG. 
Złoty Paragon 2020 w kategorii 
„Osobowość handlu i dystrybu-
cji” otrzymał Krzysztof Tokarz, 

Prezes Zarządu Grupy Kapitało-
wej Specjał. W tegorocznej edy-
cji nasza firma, Specjał, otrzyma-
ła również nagrodę jubileuszową 
z okazji 30-lecia działalności. 

W tym roku po raz pierwszy 
– ze względów bezpieczeństwa 
epidemiologicznego ogłoszenie 
wyników nastąpiło online za po-
średnictwem kanału YouTube 
– SpożywczaTV.

Maciej czerwiński

Złoty Paragon – Nagroda Kupców 
Polskich jest jednym z najważniejszych 
– cyklicznych wydarzeń polskiej branży 
FMCG. Organizatorem konkursu jest 
ogólnopolski miesięcznik Hurt & Detal.

Nagrody  
dla prezesa  
zarządu  
GK Specjał

Grupa Kapitałowa Specjał ko-
lejny rok z rzędu zanotowała 

awans na Liście 500 Rzeczpo-
spolitej. Tym razem o 2 lokaty 
w stosunku do poprzedniego 
rankingu. Firma znalazła się 
na 19 miejscu. Wysoka loka-
ta w gronie najbardziej efek-
tywnych i stabilnych przed-
siębiorstw w Polsce i kolejny 
ruch w górę potwierdzają so-
lidną kondycję GK Specjał, jej 
dynamiczny rozwój i potencjał 
do dalszego wzrostu.

Lista 500 Rzeczpospolitej 
to ranking największych pol-
skich przedsiębiorstw klasyfi-
kowanych według przychodów. 
Wyniki finansowe firm brane 
pod uwagę w rankingu obej-
mują rok 2019. Analizując ze-
stawienie miniony rok należy 
uznać za bardzo dobry. Suma 
przychodów firm ujętych w ze-
stawieniu przekroczyła 1,6 bln 
zł – wynika z Listy 500 przygo-
towanej przez Rzeczpospolitą.

Patrycja Wilczyńska

22. Edycja Listy  
500 Rzeczpospolitej 
- GK Specjał  
ponownie w górę
„Rzeczpospolita” już po raz 
22. przygotowała zestawienie 
największych firm w kraju. W tegorocznej 
edycji Listy 500 nie mogło zabraknąć 
Grupy Kapitałowej Specjał, która 
awansowała w stosunku do zeszłorocznej 
edycji, z 21 na 19 miejsce w rankingu.
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Specjał, lider dystrybucji ze 100 proc. 
polskim kapitałem dostarcza artykuły 

spożywcze do 20 tysięcy polskich sklepów 
detalicznych. Jak mówi Krzysztof Tokarz, 
prezes zarządu Grupy Specjał, ostatni czas 
pokazał, jak trudne wyzwania stoją przed 
nami w najbliższych tygodniach i miesią-
cach w związku z epidemią koronawirusa. 
– Epidemia to trudny czas dla wszystkich. 
Jednak dla GK Specjał i jej sklepów to czas, 
w którym wszyscy na nas szczególnie liczą. 
Musimy zapewnić milionom Polaków bez-

pieczny dostęp do niezbędnych artykułów 
żywnościowych i przemysłowych. To na nas 
spoczywa odpowiedzialność za utrzymanie 
łańcucha dostaw: producent – dystrybutor 
– sklep – klient – podkreśla Krzysztof To-
karz. – Aby móc zapewnić Polakom dostęp 
do żywności potrzebujemy dodatkowych za-
sobów ludzkich. Aktualnie nasze HR zwięk-
szają rekrutację na stanowiska: magazynier, 
kierowca, sprzedawca.

W ostatnich tygodniach firma zmierzyła 
się ze zwiększoną ilością zamówień towa-

rów i pracuje w zmia-
nowym systemie pracy 
zapewniając bezpie-
czeństwo poszczegól-
nych zespołów pracow-
niczych. Specjał działa 
na zwiększonych obro-
tach, zapewniając cią-
głość dostaw. Pomimo 
trudnej sytuacji w kraju 
dostarczanie żywności 
jest priorytetem i nie ma 
zagrożenia zerwaniem 
dostaw.

Powołany został 
specjalny zespół ds. 
COVID-19, który stale 

monitoruje sytuację i na bieżąco wdraża we 
wszystkich obszarach biznesowych Grupy 
Kapitałowej Specjał wytyczne, zarówno 
Ministra Zdrowia, jak i Głównego Inspek-
tora Sanitarnego, w celu zminimalizowa-
nia ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa 
i zwiększania bezpieczeństwa pracowni-
ków i klientów. We wszystkich obszarach 
biznesowych GK Specjał wprowadziła 
odpowiednie procedury bezpieczeństwa 
i najwyższe standardy higieny.

Wprowadzono między innymi dostawy 
do magazynów bez osobistego kontaktu kie-
rowcy dostawcy ze służbami działu przyjęć. 
Obowiązuje pomiar temperatury wszystkich 
pracowników logistyki, dodatkowo pra-
cownicy zostali wyposażeni w niezbędne 
środki do dezynfekcji oraz przeszkoleni 
z procedury minimalizowania zagrożenia 
roznoszenia się wirusa. – We wszystkich 
obiektach GK Specjał wdrożono procedury 
stałej dezynfekcji i ograniczenia spotkań, 
zakazano wizyt osób zewnętrznych, blo-
kujemy migrację pracowników pomiędzy 
oddziałami. Wszystkie te działania zostały 
wprowadzone, aby zakupy w GK Specjał 
były bezpieczne – podsumowuje Krzysztof 
Tokarz. 

Maciej czerwiński

W związku z dynamicznym rozwojem GK Specjał i trzech sieci 
franczyzowych Nasz Sklep, Livio i Rabat Detal, które obecnie liczą ponad 
8700 placówek handlowych, firma przyjmuje nowych pracowników zarówno 
do detalu, jak i hurtu w 19 centrach dystrybucyjnych na terenie całej Polski. 

GK Specjał  
zwiększa  
zatrudnienie  
i zapewnia  
bezpieczeństwo  
pracy
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Czas integracji
Nie był to rok łatwy, bowiem z jednej strony 
konieczne było dostosowanie się firmy do 
standardów obowiązujących w Specjale, 
z drugiej zaś spowolnienie gospodarcze 
oraz ograniczenia związane z panującą pan-
demią nie pozostały bez wpływu na funk-
cjonowanie kaliskiej placówki. Arkadiusz 
Nowicki, dyrektor oddziału podkreśla, że 
był to jednak okres bardzo konstruktywny. 
– Dla pracowników oznaczało to obowiązek 
zapoznania się z nowym oprogramowaniem,  
z obowiązującymi procedurami i przyswo-
jenie ich. Nowe, wyższe wymagania od-
nośnie jakości pracy i wdrożenie się do 
dużej organizacji z nowoczesnym systemem 
zarządzania udało się skuteczne zaimple-
mentować – podkreśla dyrektor Nowicki.

Dzięki tym działaniom oddział zaczął 
stopniowo odzyskiwać zaufania u odbior-
ców, w związku z czym możliwy stał się 
wzrost sprzedaży i poszerzanie oferty o no-
wych producentów. 

W efekcie kaliski oddział Specjału to 
obecnie ponad 5000 pozycji asortymento-
wych i około 880 klientów obsługiwanych 
co najmniej raz w miesiącu – liczba ta wciąż 
sukcesywnie rośnie. Najważniejsze kategorie 
to obecnie napoje i wody, alkohole, artykuły 
masowe, przetwory owocowo-warzywne 
i szereg pomniejszych dostarczanych przez 
prawie 150 dostawców. Pozyskiwanie no-
wych odbiorców nie było łatwe, szczególnie 
jeśli chodzi o alkohole, gdyż lokalny ry-
nek tych produktów od lat był już ułożony, 
a dawne Arjago postrzegane było głównie 
jako hurtownia napojów, wód i soków. – 
Zmiana przyzwyczajeń klienta wymaga od 
nas dużej pracy i zaangażowania, ale w tym 
upatrujemy możliwość zwiększenia sprzedaży 
i umocnienie pozycji oddziału na obsługi-
wanym przez nas rynku – dodaje Arkadiusz 
Nowicki.

Oddział dysponuje powierzchnią maga-
zynową przekraczającą 4000 mkw., w tym 

300 mkw. chłodni i zatrudnia 35 osób. Poza 
oczywiście transportem, który jest wynaj-
mowany na zewnątrz.

Przy wsparciu Grupy
Dyrektor Nowicki zauważa, że lokalny ry-
nek charakteryzuje się bardzo dużą tradycją 
własności prywatnej. Oznacza to współpracę 
ze znaczącą liczbą odbiorców i daje to moż-
liwość konkurowania z dużymi sieciami. 
W grupie dostawców działają mocne hur-
townie o stabilnej pozycji, co stawia przed 
oddziałem trudne zadania. Mimo to udaje 
się realizować plany rozwojowe. Okazuje się 
wręcz, że pozyskanie przez oddział do oferty 
nowych producentów i poszerzanie asorty-
mentu nie pozostaje bez echa u konkurencji 
i wzmaga element rywalizacji o odbiorcę. 
– W ramach organizacji jaką jest Specjał, 
mamy możliwości, które wykorzystujemy 
w rywalizacji o klienta, starając się zapewnić 
jak najlepsze warunki handlowe i jakość 
obsługi – opowiada Arkadiusz Nowicki.

Obszar działania kaliskiego oddziału 
pokrywa się częściowo z oddziałami Spe-
cjału w Śremie, Łodzi i Wrocławiu. Wynika 
to między innymi z historii działań Specjału 
na tym terenie w czasie, gdy funkcjono-
wała firma Arjago jako konkurent. Podział 
rynku jest procesem trudnym, wymagający 
uzgodnień i ustąpień z każdej strony. W tych 
kwestiach Kalisz ma dużą przewagę nad 
konkurencją zrzeszaną w różnych grupach 
handlowych – jeden właściciel może jedną 
decyzją pogodzić poszczególne oddziały. 

Siła w zapleczu 
Oddział obsługuje klientów w promieniu 60 
km od Kalisza, wg kryterium opłacalności 
dostaw. Celem jest obsługa w jak najwięk-
szym procencie rynku detalicznego.

Sklepy działające samodzielnie stano-
wią tu ok. 30 proc. obrotu, sieci franczyzo-
we Nasz Sklep, Livio, Rabat Detal to ok. 
25 proc., zaś pozostałe sieci (PSS-y i inne) 

to ok. 30 proc. Na rynek hurtowy przypada 
15 proc. obrotu z tendencją malejącą na 
rzecz handlu detalicznego. Celem na przy-
szłość jest jeszcze większa integracja ze 
sklepami franczyzowymi Specjału, przejęcie 
na nich statusu dostawcy strategicznego, 
wzmacnianie ich konkurencyjności i umac-
nianie oddziału w regionie. Tym bardziej, iż 
większość detalistów zrzeszonych w sieci 
Sami Swoi, którą zarządzała Arjago przy-
łączyła się do wybranej przez siebie sieci 
franczyzowej Livio. Był to proces naturalny 
ponieważ jakość obsługi, możliwości pro-
mocyjne i warunki współpracy, zapewniają 
lepsze możliwości konkurowania i rozwoju 
ich biznesów. – Niewątpliwie siłą oddziału 
jest zaplecze w postaci całej grupy Spe-
cjał. Możliwość korzystania z doświadczeń 
i wiedzy zatrudnionych w niej specjalistów 
od zarządzania, zakupów, sprzedaży, marke-
tingu oraz logistyki. Podejmowanie trafnych 
decyzji staje się dużo łatwiejsze na bazie do-
świadczonego zespołu. Wartością oddziału 
są też oczywiście pracownicy zatrudnieni 
w oddziale, bez nich nie da się zrealizować 
założonych celów – ocenia nową, roczną 
rzeczywistość hurtowni dyrektor Nowicki.

Zapytany o obawy związane z pandemią 
koronawirusa szef oddziału podkreśla, że 
początkowy okres pandemii, to znaczący 
wzrost obrotów ze stopniowym zanikiem 
tej fali wzrostowej w miarę upływu cza-
su. Aktualnie trzeba zahamować te spadki, 
a w dalszym etapie powrócić do tendencji 
wzrostowej w sprzedaży. Obostrzenia, które 
zostały wprowadzone wymusiły podjęcie 
działań w postaci zabezpieczenia w środki 
do dezynfekcji, maseczki i rękawiczki, przy 
czynnym udziale centrali. Rozdzielenie pra-
cowników zmianowych i dyscyplina w kon-
taktach, pozwoliły uniknąć problemów. – 
Nie jest normalnie, ale wywiązujemy się 
z obowiązków normalnie – podsumowuje 
sytuację Arkadiusz Nowicki.

Witold NartoWski

Oddział  
w Kaliszu  
rok później
Rok mija od przejęcia przez Grupę Kapitałową Specjał hurtowni Arjago w Kaliszu 
i powstania w tym mieście kolejnego oddziału rzeszowskiej firmy na terenie 
Wielkopolski. 

Pracownicy z zespołu oddział Kalisz
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Grupa Kapitałowa Specjał, 
która jest głównym dostaw-

cą do sieci franczyzowych Nasz 
Sklep, Livio i Rabat Detal pro-
ponuje w ramach „Funduszu 
Wsparcia” środki finansowe 
dla swoich franczyzobiorców 
przekazywane w formie nie-
oprocentowanych pożyczek. 

Środki mają zostać prze-
znaczone dla sklepów, których 
działalność bezpośrednio zo-
stała zagrożona skutkami pan-
demii koronawirusa. Każdy 
z wniosków o takie wsparcie 
będzie rozpatrywany indywidu-
alnie przez specjalnie powołane 
zespoły z każdej sieci. 

Cały czas monitorowane 
są potrzeby w/w zakresie. 
Budżet wynosi 5 mln złotych, 
lecz kwota wsparcia zależna 
jest od bieżącego monitorin-
gu i rozwoju sytuacji i może 
zostać w każdej chwili zwięk-
szona. Przyznane środki mogą 
zostać przeznaczone na reali-
zację bieżących zobowiązań 
wynikających z działalności 
sklepu, bądź też uzgodnionych 
działań promocyjnych i wize-
runkowych mających na celu 
odbudowę pozycji rynkowej 
sklepu.

Maciej czerwiński

Wsparcie dla detalistów  
sieci franczyzowych Specjału

Inwestycja w Krapkowicach 
to realizacja polityki mają-

cej na celu zwiększenia moż-
liwości logistycznych, a przez 
to rentowności poszczególnych 
centrów logistycznych Specjał. 

Oddział Specjału w Kędzie-
rzynie 24 kwietnia przeniósł się 
do nowego magazynu w Krap-
kowicach. 

Przeprowadzka do liczące-
go 5000 mkw. obiektu pozwala 
zwiększyć możliwości posze-
rzenia oferty oddziału o nowe 
kategorie: kasze, ryże, makaro-
ny, wody, czy soki. Zwiększona 
zostanie też liczba indeksów do 

około 6000. Oddział zatrudnia 
50 osób, w tym 6 przedstawicie-
li handlowych. Tak więc Specjał 
konsekwentnie realizuje strate-
gię rozwoju grupy. W ślad za 
rozwojem części dystrybucyjnej 
dynamicznie rozwija się fran-
czyza spółki PSH Nasz Sklep, 
Livio oraz Rabat Detal. W su-
mie sieci franczyzowe Specjału 
liczą już 8933 sklepy z łącznymi 
obrotami za 2019 rok 11,2 mld 
złotych.

Nowy adres oddziału w Krap- 
kowicach to ul Kilińskiego 1, 
47-303 Krapkowice.

Maciej czerwiński

Specjał inwestuje w nowy 
magazyn w Krapkowicach

W ostatnich tygodniach sieci Nasz Sklep, Livio oraz Rabat Detal funkcjonujące 
w ramach GK Specjał podjęły szereg działań prewencyjnych i edukacyjnych 
skierowanych do franczyzobiorców, pracowników i klientów sieci. 

Rekomendacja Ministerstwa Zdrowia, 
Głównego Inspektora Sanitarnego oraz 

WHO w związku z pandemią koronawirusa 
stała się priorytetem. 

Pracownicy sklepów otrzymali pakiet 
niezbędnych materiałów oraz informacji 
dotyczących procedur sanitarnych. Regu-
larnie wprowadzane są działania mające na 
celu ochronę kadry oraz klientów. Odkażane 
są: kasy, taśmy kasowe, wózki, terminale 
płatnicze, koszyki, klamki, poręcze, czyli 

wszystkie miejsca szczególnie i często doty-
kane. Eliminujemy ryzyko. Wprowadzamy 
działania informacyjne w sklepach w for-
mie plakatów oraz ulotek informacyjnych 
dot. procedur bezpieczeństwa, zwracamy 
uwagę na właściwe zachowanie. Bardzo 
ważna jest również konieczność używania 
jednorazowych rękawiczek, dostępnych 
na terenie sklepu, zachęcamy do płatności 
bezgotówkowych wg najnowszych wskazań 
z ministerstwa. 

D o d a t k o w o 
wprowadziliśmy 
specjalną usługę 
dot. dezynfekcji 
oraz ozonowania  
sklepów, które rea- 
lizowane jest przez 
Ochronę Specjał. 
P r o f e s j o n a l n a 
i przeszkolona ekipa 
w strojach ochron-
nych za pomocą 
profesjonalnych 
środków podno-
si bezpieczeństwo 
sklepów. Bezpie-

czeństwo załogi oraz klienta jest dla nas 
najważniejsze. Usługa jest również dostępna 
dla naszych franczyzobiorców.

Zdarzają się również sytuacje, w któ-
rych nieodpowiedzialne zachowanie koń-
czy się interwencją policji i wnioskiem 
o odszkodowanie. 5 kwietnia taka sytu-
acja miała miejsce w jednym z naszych 
sklepów należących do firmy Specjał – 
Delikatesach Premium. Ochrona Specjał 
zatrzymała mężczyznę, który nie tylko nie 
zapłacił za zakupy, ale i twierdził, że jest 
zarażony koronawirusem. Załoga opuści-
ła sklep, policjanci wyposażeni w odpo-
wiednie środki bezpieczeństwa zatrzymali 
mężczyznę na miejscu. Okazało się że nie 
ma żadnych objawów i jest pod wpływem 
alkoholu. A na osiedlu jest to najlepszy 
sklep, gdzie mnóstwo ludzi robi zakupy. 
Sklep mógł zostać wyłączony i zamknięty 
do dezynfekcji lub odwołania. Na szczęście 
okazało się, że mężczyzna nie był zarażony 
i sklep działa. Sytuacja pokazała natomiast, 
że zadziałały procedury bezpieczeństwa. 
Sieć zaś wystąpiła o odszkodowanie od 
zatrzymanego.

Maciej czerwiński

Bezpieczeństwo to w naszych sieciach priorytet



02(83) / KWIECIEŃ-CZERWIEC 09

PSH Nasz Sklep  
liczy już 4000  
placówek  
handlowych

Pod koniec ubiegłego roku sieć PSH Nasz 
Sklep liczyła 3854 sklepy franczyzowe. 

Natomiast we wszystkich sieciach należących 
do Grupy Specjał (Nasz Sklep, Rabat Detal, 
Livio) na koniec 2019 roku działało 8629 
sklepów. Tylko w tym roku liczba placówek 
sieci PSH Nasz Sklep powiększyła się o 146 
sklepów. W zeszłym roku dynamika wzro-
stu sieci wyniosła 4,16 proc., zaś w latach 
ostatnich było to średnio rocznie 6,46 proc. 

Po całotygodniowym remodelingu 
i uzupełnieniu asortymentu pod szyldem 
Delikatesy Premium ruszyła jubileuszo-
wa placówka w miejscowości Stróże koło 
Grybowa w województwie małopolskim. 
Sklep liczy około 100 mkw. powierzchni 
handlowej. W dniu otwarcia na klientów 
czekały atrakcyjne promocje cenowe oraz 
sieciowe programy lojalnościowe z nagro-
dami. Nie zabrakło słodkiego poczęstunku 
i pamiątkowego dyplomu dla właścicieli. 

Aktualnie dużym wyzwaniem organi-
zacyjnym przy takim przedsięwzięciu była 

konieczność zachowania obowiązujących 
obostrzeń i przepisów sanitarnych zwią-
zanych z pandemią. Ilość klientów na sali 
sprzedaży była limitowana, obowiązywały 
maseczki i rękawiczki ochronne dla per-
sonelu, dezynfekcja koszyków i wózków 
oraz przy wejściu do sklepu znalazły się 
dozownik ze środkiem do dezynfekcji rak 
i rękawiczki jednorazowe. Niestety sytuacja 
ta wymusiła rezygnację ze stałych eventów 
towarzyszącym otwarciu takich jak grille, 
animacje, degustacje czy konkursy dla naj-
młodszych klientów. Z właścicielką sklepu 
Panią Agatą Gryboś sieć umówiła się, że po 
zakończeniu pandemii, za rok, na pierwsze 
urodziny sklepu, przygotowana zostanie dla 
klientów huczna niespodzianka. Pomimo 
tych utrudnień otwarcie się udało. Klienci 
dopisali, a wyrazem ich zadowolenia były 
pełne towaru koszyki i wózki. Na pochwałę 
zasługuje cała, profesjonalnie przygotowana 
do wypełniania swoich obowiązków załoga, 
której umiejętności i wiedza są dla tego 

sklepu ogrom-
nym atutem. 
Warto podzięko-
wać właścicielom 
sklepu za zaufa-
nie, którym ob-
darzyli sieć i na-
szemu zespołowi 
pracowników za 
zaangażowanie 
w realizację tego 
projektu. 

Nasz Sklep 
oferuje franzy-
zobiorcom szereg 
korzyści, w tym 
atrakcyjne ceny 
i preferencyjne 

warunki zakupu towarów. Sieć posiada 
własne zaplecze dystrybucyjne, w którym 
strategiczną rolę odgrywa Specjał, czyli 
ogólnopolski dystrybutor z szerokim asor-
tymentem. Właściciele sklepów otrzymują 
wynagrodzenie za realizację polityki handlo-
wej. Sieć zapewnia też udział w akcjach mar-
ketingowych skierowanych do partnerów. 
Eksperci Naszego Sklepu przeprowadzają 
aranżację sali sprzedaży oraz wprowadzają 
planogramy. Franczyzobiorcy mogą liczyć 
na pomoc w najważniejszych obszarach pro-
wadzonej działalności. W ofercie sieci jest 
bezpłatny e-learning. W tym roku zostały 
wprowadzone nieoprocentowane pożycz-
ki dla franczyzobiorców. Środki te mogą 
być przeznaczone na realizację bieżących 
zobowiązań wynikających z działalności 
sklepu, bądź też uzgodnionych działań pro-
mocyjnych i wizerunkowych mających na 
celu odbudowę pozycji rynkowej sklepu. 

Mamy nadzieję, że ten dzień będzie po-
czątkiem nowej, pełnej sukcesów drogi dla 
4000. sklepu sieci Nasz Sklep. 

toMasz Gąsior

W ramach franczyzowej 
spółki PSH Nasz Sklep działa 
już 4000 placówek. Otwarcie 
jubileuszowego sklepu miało 
miejsce 23 maja.
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W miejscowości Kosienice koło Przemy-
śla w oddziale Rzeszów, miało miej-

sce otwarcie nowej placówki Delikatesy 
Premium o powierzchni 120 mkw. należącej 
do państwa Hołdowicz. Jest to już trzeci 
sklep tego detalisty w naszej sieci, a dru-
gi nowo wybudowany i otwarty w ciągu 
pół roku. Sklep znajduje się w centrum wsi 
i posiada duży parking. Charakteryzuje się 
bogatym asortymentem w każdej z grup 
asortymentowych, w tym również artykułów 
świeżych. Na szczególną uwagę zasługuje 
stoisko mięsno – wędliniarskie, którego 
zarówno ekspozycja, jak i jakość spełniają 
oczekiwania klientów.

Również w rzeszowskim oddziale 
w kwietniu zostały otwarte Delikatesy Pre-
mium Gminnej Spółdzielni w Nowotańcu. 
Sklep został powiększony do powierzchni 
130 mkw. oraz przeszedł całkowity re-
modeling wraz z nowym ustawieniem 
urządzeń oraz prawidłowym podziałem 
towaru na grupy asortymentowe. Dzięki 
tym zmianom sklep stał się przestronny, 

a towar bardziej widoczny dla 
klienta.

Gminna Spółdzielnia w Nowo- 
tańcu otworzyła również w tym 
samym czasie drugi sklep w no-
wej odsłonie. Sklep w Pobiednie 
jest w formacie Delikatesy Se-
zam, część sprzedażowa została 
powiększona o część magazy-
nową, dzięki czemu uzyskano 
powierzchnię około 100 mkw. 
Sklep ma nowe ustawienie urzą-
dzeń oraz prawidłowo prezento-
wany towar.

Kolejny sklep ruszył w od-
dziale Radom w formacie Delikatesy Pre-
mium. Właścicielem placówki jest Jakub 
Kozioł. Budynek przeszedł generalny re-
mont z wdrożeniem w całości nowego wy-
posażenia charakterystycznego dla formatu 
Premium wraz z asortymentem w pełni do-
stosowanym do powierzchni sprzedażowej 
sklepu. W związku z tym sklep całkowicie 
zmienił swój dotychczasowy layout.

Natomiast na szcze-
gólną uwagę zasługują 
Delikatesy Premium na-
leżąca Arkadiusza Hara-
simowicza we Wrocławiu 
przy ulicy Białowieskiej. 
Sklep posiada powierzch-
nię handlową około 200 
mkw., własny parking 
i znajduje się na dużym 
osiedlu mieszkalnym. 
W sklepie zostały zasto-
sowane wszystkie standar-
dy sieci, zarówno wizu-
alizacji zewnętrznej, jak 
i wewnętrznej. Na uwagę 

zasługuje stoisko mięsno – wędliniarskie 
z kurczakiem z rożna, piekarnicze z wypie-
kiem świeżego pieczywa oraz stoisko alko-
holowe połączone z kącikiem kawowym.

W oddziale Rzeszów w miejscowo-
ści Mielec ruszyły drugie już Delikatesy 
Premium, których właścicielem jest Paweł 
Murglin. Sklep przeszedł remont, zosta-
ło wprowadzone nowe oświetlenie, został 
odnowiony zarówno wewnątrz, jak i na 
zewnątrz. Prawidłowe zagospodarowanie 
przestrzeni umożliwiło zwiększenie oferty 
asortymentowej w sklepie i zarazem prawi-
dłową ekspozycję towaru. Dzięki temu klient 
teraz ma większy wybór i może w pełni 
zaspokoić potrzeby zakupowe. 

W miejscowości Lipsko nieopodal Za-
mościa na początku roku otwarto Delikatesy 
Premium należące do Damiana Wirskiego. 
Budynek, który jest własnością detalisty, 
na potrzeby otwarcia sklepu przeszedł 
gruntowny remont. W sklepie wdrożono 
standardy dedykowane dla tego formatu 
oraz wprowadzono program komputerowy 
PC Market. 

Coraz więcej  
Delikatesów 
Premium i Sezam
Pierwszy kwartał nowego roku obfitował w liczne otwarcia zarówno 
sklepów pod szyldem Delikatesy Premium, jak i w pozostałych 
formatach sieci Nasz Sklep.
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W oddziale Kraków w miejscowości 
Pisary został otwarty sklep Tomasza Ko-
walczyka w formacie Delikatesy Premium. 
Sklep jest nowo otwartą placówką, w któ-
rej klient postawił na różnorodność asorty-
mentu w każdej z grup asortymentowych, 
a w szczególności w kategorii produktów 
świeżych. W sklepie wdrożone zostały pla-
nogramy ułożenia towaru z zastosowaniem 
prawidłowych zasad merchandisingu.

Kolejne otwarcie, tym razem w formacie 
Delikatesy Sezam, miało miejsce w od-
dziale gdańskim u państwa Kotłowskich 
w Nowej Wsi Lęborskiej. W sklepie został 

przeprowadzony remont sali sprzedaży wraz 
z wymianą oświetlenia. Zostały również 
wdrożone nowoczesne standardy wyposa-
żenia. Dzięki tym zmianom sklep stał się 
bardziej przestronny, a nowe ustawienie 
umożliwiło zwiększenie ilości asortymentu 
oraz prawidłową ekspozycję towaru.

W miejscowości Widawa w od-
dziale łódzkim ruszył w formacie 
Delikatesy Sezam sklep Iwony Le-

wandowicz. Placówka 
przeszła całkowitą meta-
morfozę. Przeprowadzono 
generalny remont wraz 
z wymianą całości wypo-
sażenia, a przede wszystkim 
przekształcono tradycyjny 
sklep ladowy w samoob-
sługowy. Umożliwiło to lepszą 
ekspozycję asortymentu, a co za 
tym idzie zaspokoiło potrzeby 
zakupowe klientów. Dzięki tym 
zmianom sklep stał się bardziej 
nowoczesny i przyjazny. 

Kolejny sklep w oddziale 
łódzkim został otwarty w miej-

scowości Pajęczno. Placówka handlowa 
Włodzimierza Mielczarka ruszyła w for-
macie Delikatesy Premium. Sklep ma po-
wierzchnię 140 mkw. i został wyposażony 

według standardów obowiązujących w sie-
ci. Na zewnątrz sklepu została również 
odnowiona elewacja, co zmieniło zdecy-
dowanie wizerunek placówki. W sklepie 
wdrożone zostały planogramy ułożenia, 
zaś wybór asortymentu w pełni został do-
stosowany do powierzchni sklepu.

Ze względu na epidemię koronawiru-
sa we wszystkich sklepach zastosowano 
szczególne środki ostrożności: płyny do 
dezynfekcji rąk, rękawiczki ochronne oraz 
osłony z pleksi przy kasach i stoiskach ze 
świeżą żywnością. Nie odbyły się niestety 
jak dotychczas huczne otwarcia. Jednak 
cieszymy się z determinacji i dążenia 
naszych klientów do otwarć swoich pla-
cówek w nowej odsłonie życząc samych 
sukcesów.

kaMila tarsa
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WIADOMOŚCI HANDLOWE – KWIECIEŃ 
2020

Na łamach Wiadomości Handlowych 
ukazał się wywiad z Krzysztofem To-
karzem, prezesem zarządu GK Specjał. 
Prezes Grupy Kapitałowej Specjał mówi, 
że koronawirus na razie nie wpłynął na 
dostawę produktów spożywczych do skle-
pów. Zamówienia w pierwszym tygodniu 
zwiększyły się dwu-, trzykrotnie. Krzysztof 
Tokarz podał, że GK Specjał na koniec 
ubiegłego roku w sieciach miał 

prawie 8,7 tys. sklepów. – 
To oznacza wzrost rok do roku o 1,3 tys., 
więc jest to bardzo szybkie tempo. W tym 
roku chcemy przyłączyć do sieci 1,5 tys. 
kolejnych sklepów, choć oczywiście plany 
te mogą się zmienić, bo teraz właścicie-
le myślą nie tyle o przyłączaniu się do 
franczyz, ile o utrzymaniu sprzedaży 
i zapewnieniu bezpieczeństwa pra-
cownikom — mówi prezes.

WIADOMOŚCI HANDLOWE – MARZEC 
2020

W marcowym wydaniu Wiadomo-
ści Handlowych zamieszczono wywiad 
z Krzysztofem Tokarzem, prezesem za-
rządu GK Specjał. Prezes wyjaśnił 

w nim, że firma cały czas 
analizuje rynek, prowadzone 
są rozmowy konsolidacyjne 
zarówno w hurcie, jak i w de-
talu, badamy kondycję finan-
sową wybranych podmiotów. 
W przypadku większości firm 
hurtowych w Polsce wygląda 
ona tragicznie – mówi w wy-
wiadzie dla portalu wiado-
moscihandlowe.pl Krzysztof Tokarz, prezes 

Grupy Kapitałowej Specjał.
Prezes dodał również, że handel 

będzie się coraz szybciej zmieniał. 
Sklepy działające w pojedynkę będą 
rzadkością, z wyjątkiem placówek 
specjalistycznych. W grze pozostaną 
duże sieci właścicielskie oraz mocne 
sieci franczyzowe. W związku z tym 
zmieni się także drastycznie rynek 
hurtowy. Pozostanie kilka dużych 
ogólnopolskich firm dystrybucyjnych, 
poza tym wyróżniające się hurtownie 
regionalne i specjalistyczne. Szacuje, 
że z tysiąca hurtowni, które działają 
dziś, w perspektywie pięciu lat prze-
trwa około 150.

PORTAL SPOŻYWCZY – KWIECIEŃ 2020
Na łamach Portalu Spożywczego uka-

zała się informacja, że Grupa Kapitałowa 
Specjał, która jest głównym dostawcą do 
sieci franczyzowych Nasz Sklep, Livio 
i Rabat Detal pro-

ponuje w ramach 
„Funduszu Wsparcia”, środki finansowe 
dla swoich franczyzobiorców przeka-
zywane w formie nieoprocentowanych 
pożyczek. Środki mają zostać przezna-
czone dla sklepów, których działalność 
bezpośrednio została zagrożona skut-
kami pandemii koronawirusa. Każdy 
z wniosków o takie wsparcie będzie 
rozpatrywany indywidualnie przez 
specjalnie powołane zespoły z każdej 
sieci.

PORTAL SPOŻYWCZY – KWIECIEŃ 2020
W portalu ukazała się informacja, 

że w ostatnich tygodniach Sieć PSH 
Nasz Sklep, Livio oraz Rabat Detal ko-

operujące w ramach Grupy 
Kapitałowej Specjał podjęły szereg działań 
prewencyjnych i edukacyjnych skierowa-
nych do franczyzobiorców, pracowników 
i klientów sieci. Rekomendacja Ministerstwa 
Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego 
oraz WHO w związku z zagrożeniem epide-
miologicznym wywołanym przez korono-
wirusa stała się priorytetem. Jak czytamy 
w materiale pracownicy sklepów otrzymali 
pakiet niezbędnych materiałów oraz infor-
macji dotyczących procedur sanitarnych. 
Regularnie wprowadzane są działania mają-
ce na celu ochronę kadry oraz klientów, m.in. 
odkażane są kasy, taśmy kasowe, wózki, 
terminale płatnicze, koszyki, klamki, po-
ręcze, czyli wszystkie miejsca szczególnie 
i często dotykane.

HURT I DETAL – KWIECIEŃ 2020
GK SPECJAŁ zwiększa zatrudnienie 

i zapewnia bezpieczeństwo pracy – tak 
czytamy w materiale opublikowanym na 

łamach magazynu Hurt i Detal. W związku 
z dynamicznym rozwojem GK SPECJAŁ 
i trzech sieci franczyzowych: NASZ 
SKLEP, LIVIO, RABAT DETAL, któ-
re obecnie liczą ponad 8700 placówek 
handlowych, spółka przyjmuje do pracy 
w branży FMCG pracowników do deta-
lu, jak również w hurcie w 19 centrach 
dystrybucyjnych na terenie całej Pol-
ski. Polski Lider dystrybucji Specjał 
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ze 100 proc. polskim kapitałem pracuje 
na dużych obrotach dostarczając artykuły 
spożywcze do 20 tysięcy polskich sklepów 
detalicznych.

PORADNIK HANDLOWCA – KWIECIEŃ 2020
Redakcja Portalu Handlowca zamieści-

ła informację, że w GK SPECJAŁ został 
uruchomiony projektu prywatnych usług 
medycznych w PZU ŻYCIE z dofinanso-
waniem przez pracodawcę. To 

kolejny program wprowadzony z myślą 
o pracownikach. Ubezpieczenie zdrowotne 
daje poczucie bezpieczeństwa szczególnie 
w tym trudnym czasie. To dla nas priorytet, 
wyjaśnia prezes zarządu GK SPECJAŁ 
Krzysztof Tokarz, dla którego najważ-
niejszym ogniwem w firmie są ludzie.

PORTAL SPOŻYWCZY – KWIECIEŃ 2020
W portalu zamieszczono informację 

o nowych inwestycjach GK Specjał. To 
kwota około 100 mln złotych zainwestowa-
na w sieć Rabat-Detal oraz w nowe oddziały 
hurtowe. W materiale podano również, że 
GK Specjał planuje w bieżącym roku otwar-
cie trzech nowych oddziałów w Polsce oraz 

1500 sklepów franczy-

zowych. – W 2020 
roku planujemy otwarcie trzech nowych 
oddziałów w Polsce. Obecnie posiadamy 
19, chcielibyśmy więc zwiększyć ich 
liczbę do 22. Jeszcze nie wiemy, w jakich 
miejscach – rozmawiamy o wielu loka-
lizacjach w Polsce. Na pewno chcemy 
otworzyć je tam, gdzie są sklepy naszych 
franczyzowych sieci – tłumaczy prezes 
zarządu Krzysztof Tokarz.

WIADOMOŚCI HANDLOWE – KWIECIEŃ 
2020

W magazynie Wiadomości Handlo-
we ukazała się informacja dotycząca 

wsparcia franczyzobiorców przez Grupę 
Kapitałową Specjał, która przygotowała 
Fundusz Wsparcia i proponuje franczyzo-
biorcom zagrożonym skutkami epidemii 
koronawirusa specjalne nieoprocentowane 
pożyczki, które pomogą im przetrwać trud-
ny czas. GK Specjał proponuje w ramach 
Funduszu Wsparcia, środki finansowe dla 
swoich franczyzobiorców przekazywane 
w formie nieoprocentowanych pożyczek. 
Środki mają zostać przeznaczone dla skle-

pów, których działal-

ność bezpośrednio została zagrożo-
na skutkami pandemii koronawirusa.

DLA HANDLU – MAJ 2020
Portal dlahandlu.pl pisze o wprowadze-

niu tzw. Kapitanów Kategorii w sklepach 
franczyzowych należących do Grupy 
Kapitałowej Specjał. Nowy program 
opiera się na tym, aby wybrać wśród 
dostawców tzw. Kapitanów Kategorii, 
którzy wspólnie z naszymi sieciami 
franczyzowymi będą budować w skle-
pach strategię w danej kategorii pro-
duktowej, np. jogurtów, serów, soków, 

czy wędlin. W materiale zwrócono uwagę 
na korzyści dla producentów wynikające 
z udziału w programie. Jak wyjaśnia pre-
zes zarządu GK Specjał zagwarantowany 
zostanie dostęp do sklepów i prowadzenie 
wybranej kategorii. Olbrzymią korzyścią 
dla producenta jest możliwość większej 
sprzedaży swoich produktów, ponieważ 
jako Kapitan Kategorii na pewno bardziej 
zadba o swoje produkty niż o asortyment 
konkurencji.

PULS BIZNESU – KWIECIEŃ 2020
W dzienniku Puls Biznesu ukazał 

się artykuł dotyczący Grupy Kapitało-
wej Specjał. W materiale odniesiono 
się do sytuacji firmy. Napisano, że GK 
Specjał nie ma żadnych problemów 
z dostawami, a biznes rośnie w szybkim 
tempie. Koronawirus nie ma wpływu na 
dostawę produktów spożywczych do skle-
pu. Przeciwnie, w pierwszym tygodniu 
liczba zamówień zwiększyła się dwu-, 
a nawet trzy krotnie. Teraz wszystko wró-
ciło do normy, zamówienia są normalne, 
niczego nie brakuje, poza pojedynczymi 
pozycjami – tak na łamach Pulsu Biznesu 
wyjaśniał Krzysztof Tokarz, prezes GK 
Specjał. Prezes wspomniał również, że 
wprowadzono dodatkowe elementy bez-
pieczeństwa. Wspomniał także o zwięk-

szeniu obrotów do 1,5 mld złotych, 
który jest w dużej mierze efektem 
rozwoju organicznego firmy. Dodał, 
że firma rośnie w tempie 20 procent, 
ale trudno ocenić jak na tę dynamikę 
wpłynie epidemia. 

Patrycja Wilczyńska
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Firma PSH Livio SA jest operatorem ogól-
nopolskiej sieci sklepów spożywczych 

działających w formule franczyzowej pod 
marką Livio. Obecnie zrzesza 2760 nieza-
leżnych placówek handlowych, które dzięki 
konsolidacji mogą skutecznie konkurować 
na polskim rynku detalicznym.

Detal Warmia-Mazury powstała we 
wrześniu 2010 r. jako odpowiedź właścicieli 
lokalnych sklepów na coraz większą kon-
kurencję ze strony dyskontów i supermar-
ketów z obcym kapitałem. W myśl zasady: 
razem można więcej, firma stale się rozwija 
realizując wspólne cele zrzeszonych w sieci 

detalistów. Detal WM działa pod szyldem 
„To Tu” w 72 sklepach na terenie Warmii 
i Mazur, zaś w województwie kujawsko-
-pomorskim w 160 placówkach jako Detal 
Kujawy-Pomorze. 

Mariusz Michalczyk

W kwietniu przystąpiła do niej kolejna 
placówka w Koninie. Sklep został 

otwarty w formacie TOP Premium. Szeroki 

asortyment połączony z nową wizualizacją 
zewnętrzną, jak i wewnętrzną na pewno 
przyciągnie do siebie nowych klientów. 

Powierzchnia sklepu licząca 
około 500 mkw. pozwala na 
swobodne i łatwe zakupy. Wy-
dzielone stanowiska oferujące 
świeże warzywa, owoce czy 
pieczywo zachęcają do co-
dziennych zakupów. W dniu 
otwarcia każdy mógł spokoj-
nie zapoznać się z ofertą pro-
duktów, a wychodząc zabrać 
zielonego balonika z naszym 
logo. Właścicielom placów-
ki kolejny raz dziękujemy za 

zaufanie, ponieważ ich pozostałe sklepy są 
już w sieci Livio. 

Właścicielka sklepu w wielkopolskim 
Sączkowie przy pomocy naszych specja-
listów zdecydowała się przeprowadzenie 
remodelingu. Sklep zupełnie zmienił swój 
wygląd i powiększył o 80 mkw. oraz prze-
szedł z formy sprzedaży tradycyjnej na sa-
moobsługową. Ponowne uroczyste otwarcie 
sklepu w nowej odsłonie nastąpiło na po-
czątku kwietnia. 

Zastosowanie najnowszych trendów 
merchandisingu na pewno przełoży się 
na efektywność sprzedaży i zadowolenie 
klientów.

Mariusz Michalczyk

Partnerstwo 
z siecią  
Detal WM

Livio otwiera  
sklepy  
w Sączkowie  
i Koninie 

Sklep w Sączkowej 

Sklep w Koninie 

PSH Livio SA podpisało umowę o współpracy partnerskiej z siecią 
Detal WM Sp. z o.o.

Coraz więcej otwarć w poznańskim oddziale sieci Livio.
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Nowe  
sklepy  
własne  
PSH Nasz 
Sklep
Z nadejściem wiosny ruszyły dwa nowe sklepy własne wchodzące 
w skład GK Specjał. W marcu został otwarty duży Livio Market Plus 
w Trzebownisku pod Rzeszowem, zaś w kwietniu pierwsi klienci 
mogli odwiedzić Delikatesy Premium w Wiśniowej obok Strzyżowa.

Dzięki uruchomieniu tych placówek sieć 
sklepów własnych PSH Nasz Sklep dzia-

łających pod różnymi szyldami liczy już 
prawie 60 sklepów, wliczając w to sieć Livio 
Plus. Obiekt w Trzebownisku działający pod 
szyldem Livio Market Plus to duża placówka 
handlowa o powierzchni sprzedaży prawie 
260 mkw., dysponująca zapleczem 
magazynowym prawie 120 mkw. Li-
vio w Trzebownisku zatrudnia 13 osób 
i oferuje klientom możliwość skorzy-
stania z jednej z trzech kas. Delikatesy 
Premium w Wiśniowej są mniejsze, 
działają jednak na mniejszym rynku 
lokalnym. Ich powierzchnia sprzeda-
ży to 118 mkw. i zaplecze 45 mkw., 
co dla okolicznych mieszkańców jest 
całkowicie wystarczające. Delikate-
sy Premium w Wiśniowej dysponują 
dwoma kasami i zatrudniają 7 osób. 
Obie placówki zostały wyposażone 
i zaopatrzone w towar zgodnie ze 
standardami każdej z sieci i oferują 
bogaty i zróżnicowany asortyment 
produktów, w tym w dużej mierze 
produktów świeżych. Jak wszystkie 
sklepy sieci PSH Nasz Sklep mają 
charakter wzorcowy i służą także 
testowaniu rozmaitych nowych roz-
wiązań stosowanych w każdej z sieci.

Sklepy dysponują dostosowa-
nymi do ich skali parkingami, tak 
więc żaden z ich klientów nie ma 

problemów z parkowaniem samochodu. 
W obu przypadkach bogate i zróżni-
cowane zaopatrzenie oraz sposób roz-
planowania sali sprzedaży i ustawienie 
produktów na półkach, a także szeroko 
rozumiany layout sklepów zaowocowały 
od samego początku dużym zainteresowa-

niem klientów, którzy mimo pandemii od 
pierwszych dni po otwarciu chętnie ko-
rzystali z możliwości zrobienia zakupów 
w nowoczesnych i dobrze zaopatrzonych 
sklepach.

Mikołaj tokarz

Witold NarotoWski

Sklep w Trzebownisku

Sklep w Wiśniowej



02(83) / KWIECIEŃ-CZERWIEC 202016

Program opieki  
medycznej  
dla pracowników

To kolejny program dedykowany z myślą 
o pracownikach. Projekt jest realizowany 

we współpracy z PZU Życie.
Ubezpieczenie zdrowotne daje poczu-

cie bezpieczeństwa szczególnie w tym 
trudnym czasie. – To dla nas priory-
tet – mówi prezes zarządu GK Specjał 
Krzysztof Tokarz. – Ludzie są przecież 
najważniejszym ogniwem w naszej fir-
mie. W zależności od wybranego zakresu, 
opieka medyczna to gwarancja skorzysta-

nia z porad lekarzy podstawowej opieki 
zdrowotnej w ciągu maksymalnie 2 dni 
roboczych oraz lekarzy specjalistów w cią-
gu maksymalnie 5 dni roboczych. Dostęp 
do lekarzy specjalistów jest bezpłatny, 
nieograniczony, bez konieczności posia-
dania skierowania od lekarza podstawowej 
opieki zdrowotnej. 

Pracownikom, którzy przystąpili do 
programu PZU zapewnia dostęp do ponad 
2 500 placówek medycznych na terenie 

całej Polski. Dodatkowo każdy ubezpie-
czony ma możliwość skorzystania z tzw. 
„refundacji” czyli zwrotu kosztów świad-
czeń zrealizowanych poza siecią placówek 
medycznych PZU do wysokości zgodnej ze 
szczegółowym cennikiem przedstawionym 
przez PZU. Program został uruchomiony na 
początku marca 2020 r., a w chwili obecnej 
korzysta z niego około 750 pracowników 
i członków rodzin.

ireNa korbecka

W GK Specjał został uruchomiony 
program opieki medycznej 
dla pracowników i ich rodzin 
dofinansowywany przez pracodawcę. 

Środki ochronne  
z Cezalu 

Musimy chronić swoje zdrowie zapewnia-
jąc bezpieczne i higieniczne warunki ży-

cia. Nie przewidujemy, aby epidemia wywar-

ła negatywny wpływ na naszą pracę, dlatego 
wszystkie nasze salony medyczne pozostają 
otwarte. A są w nich dostępne niezbędne 
środki ochrony, czyli maski jednorazowe-
go użytku, maski wielokrotnego użytku, 
przyłbice, okulary ochronne, fartuchy jed-
norazowego użytku, rękawiczki, płyny 
do dezynfekcji rąk i powierzchni, mydła 
antybakteryjne w atrakcyjnych cenach.

Pamiętajmy, że przestrzeganie higieny 
chroni przed koronawirusem. Wirusy bo-
wiem mogą znajdować się na powierzchni 
rzeczy, których codziennie dotykamy takich 
jak pieniądze, klawiatura komputera, telefon, 

które rzadko dezynfekujemy. Dlatego dla 
bezpieczeństwa proponujemy asortyment, 
który pomoże nam ustrzec się przed chorobą. 

Stale monitorujemy i oceniamy sytuację, 
aby na bieżąco w naszych sklepach posiadać 
asortyment tak niezbędny w tym okresie. Dla-
tego zapraszamy wszystkich, którzy chcą się 
zabezpieczyć w niezbędne środki higieny do 
naszych salonów medycznych w Rzeszowie na 
ul. Zenitową, Zamkową i Boya Żeleńskiego. 

Z przyjemnością przygotujemy dla Pań-
stwa firmy kompleksową ofertę.

Jolanta Darłak – tel. kom. 691 993 510 
jolaNta darłak

Koronawirus zachwiał naszym życiem. 
Trzeba jednak pracować i stawić czoło 
nowym wyzwaniom związanym  
z panującą epidemią. Chodzi przecież 
o nasze zdrowie i życie. 
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Zarówno teraz, jak i w przyszłości podsta-
wę do ograniczenia rozprzestrzeniania 

się pandemii stanowić będzie wzbogace-
nie standardów i zakresów oraz realizacja 
usług zgodnie z obecnie wskazywanymi 
wytycznymi. 

Usługa dezynfekcji pomieszczeń w za-
kresach czynności serwisów sprzątających 
do niedawna dotyczyła w większości 
obiektów służby zdrowia, obiektów spor-
towych, siłowni i klubów fitness, zakładów 
fryzjerskich, kosmetycznych czy salonów 
tatuażu. W obecnej sytuacji niezbędnym 
jest wprowadzenie cyklicznych czynności 
dekontaminacyjnych we wszystkich obiek-
tach publicznych, jak i prywatnych z wyko-
rzystaniem dostępnych metod skutecznej 
dezynfekcji. Poza standardowym ręcznym 

odkażaniem powierzchni polegającym na 
opryskiwaniu środkami dezynfekcyjnymi, 
na rynku mamy duży wybór metod dezyn-
fekcji minimalizujących udział człowieka 
w tych czynnościach, ale jednocześnie nie 
zmniejszających skuteczności dezynfeko-
wania powierzchni. 

Spółki z Grupy Kapitałowej Specjał – 
ARMA Sp. z o.o. oraz Specjał Ochrona, po-
wołane między innymi do realizacji usług 
utrzymania czystości, wychodząc naprze-
ciw nowym standardom wprowadziły do 
swojej oferty zarówno usługi dezynfekcji 
cyklicznej zawartej w codziennej obsłudze 
czystościowej obiektów, jak i usługi spe-
cjalistycznej dekontaminacji ogniskowej. 
Wykorzystujemy metody dezynfekcji ręcznej 
chemicznej, używając profesjonalnych środ-

ków do dezynfekcji spełniających wszelkie 
wymagane standardy oraz pozytywne opinie 
wirusobójcze Narodowego Instytutu Zdrowia 
Publicznego Państwowego Zakładu Higieny, 
jak i metody ozonowania pomieszczeń z uży-
ciem profesjonalnych generatorów ozonu 
z wydatkowaniem ozonu 80g/h. Pozwala 
to na dekontaminację zarówno małych, jak 
i dużych powierzchni magazynowych, biur, 
sklepów czy innych obiektów. W czasie 
stosowania tej metody dezynfekcji w po-
mieszczeniach nie mogą znajdować ludzie, 
rośliny ani zwierzęta. Proces dezynfekcji 
może odbywać się w nocy, co nie ma wpły-
wu na godziny funkcjonowania obiektów 
publicznych, czy sklepów. Poza dezynfekcją 
ozonowanie usuwa nieprzyjemnie zapachy 
w pomieszczeniach. Oprócz wyżej wymie-
nionych oferujemy dezynfekcję metodą 
zamgławiania zarówno ULV, jak i zamgła-
wiania termicznego. Metody te sprawdzają się 
w bardzo dużych pomieszczeniach, halach, 
magazynach wysokiego składowania, jak i na 
zewnątrz obiektów – do dezynfekcji przy-
stanków autobusowych, wiat, zadaszeń itp.  
Standardem staje się stosowanie dezynfekcji 
prewencyjnej przy wejściu do obiektu w du-
żych zakładach pracy. Oferujemy również 
instalację automatycznych urządzeń dezyn-
fekcyjnych, jak bramki dezynfekcyjne, maty 
wejściowe czy autonomiczne kolumny do 
dezynfekcji rąk. 

Po więcej szczegółów zapraszamy do 
kontaktu z naszymi przedstawicielami. 

arkadiusz MarciNoWski

Nowa era  
utrzymania  
czystości 
Branża utrzymania czystości stanęła w obliczu wyzwań, jakie 
przyniosły ostatnie miesiące. Sektor sprzątania jest jednym z tych, 
który stoi najbliżej wydarzeń związanych z zapobieganiem oraz 
usuwaniem skutków zakażeń COVID-19. 
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W dniu 28 kwietnia miało miejsce rozstrzygnięcie konkursu 
fotograficznego dla dorosłych oraz plastycznego dla dzieci 

pt. „Moje ferie”.
Po burzliwych obradach komisja w składzie: 
Beata Mikosz-Polak, Magdalena Lewicka, Roman Czarny 

i Maciej Czerwiński zdecydowała przyznać następujące miejsca 
uczestnikom konkursów:

Konkurs fotograficzny:
• I miejsce – Dagmara Magnus Jagodzińska
• II miejsce – Aneta Bełz
• III miejsce – Ewelina Pustułka-Jawiarczyk

Konkurs plastyczny:
Kategoria wiekowa 11-15 lat:

• I miejsce – Sebastian Sprawnik lat 14
• II miejsce – Jakub Kamiński lat 11
• III miejsce – Amelka Furman lat 11

Kategoria wiekowa 6-10 lat:
• I miejsce – Maja Kusiak lat 8
• II miejsce – Lena Grzelka lat 10
• III miejsce – Anna Grzelka lat 7

Kategoria wiekowa 3-5 lat
• I miejsce – Wiktor Kusiak lat 4
• II miejsce – Kinga Kamińska lat 4
• III miejsce – Zofia Dawidziak lat 5

Zwycięzcy zdobyli atrakcyjne nagrody oraz dyplomy, a każdy 
uczestnik konkursu otrzymał słodki upominek.

Już niebawem zapraszamy do kolejnego udziału w konkursie 
fotograficznym i plastycznym pt. „ Moje wakacje”. 

beata Mikosz-Polak

Konkursy fotograficzny i plastyczny rozstrzygnięte

KONKURS FOTOGRAFICZNY

KONKURS PLASTYCZNY

I miejsce – Dagmara Magnus Jagodzińska

I miejsce – Sebastian Sprawnik lat 14

I miejsce – Maja Kusiak lat 8

I miejsce – Wiktor Kusiak lat 4

II miejsce – Aneta Bełz

II miejsce – Jakub Kamiński lat 11

II miejsce – Lena Grzelka lat 10

II miejsce – Kinga Kamińska lat 4

III miejsce – Ewelina Pustułka-Jawiarczyk

III miejsce – Amelka Furman lat 11

III miejsce – Anna Grzelka lat 7

III miejsce – Zofia Dawidziak lat 5
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Koleżanki i koledzy, bardzo 
serdecznie dziękujemy za 

udział w konkursie dotyczącym 
wizualizacji ciągu komunikacyj-
nego jednej ze ścian w nowym 
biurowcu przy ulicy Ciepłowni-
czej w Rzeszowie. Projekt miał 
przedstawić hasło: SPECJAŁ 
i to była stała, bawiliśmy się 
w układankę – scrabble. Przez 
Hasło SPECJAŁ przechodziły 
inne hasła, które powinny cha-
rakteryzować naszą firmę. Litery 
hasła SPECJAŁ są składowymi. 
(hasło: Specjał pion) hasła do 
ułożenia ( w poziomie). Chodzi-
ło o ich najlepszy dobór. Komi-
sja konkursowa przeanalizowała 
setki Państwa propozycji. Mam 
zaszczyt poinformować, że na-

grodę główną zdobyła Pani Iwo-
na Krasna Dziedzic za hasło: 
POLSKA, PASJA, ZESPÓŁ, 

CEL, ROZWÓJ,  
PARTNERSTWO,  

KAPITAŁ. 
Dodatkowo postanowili-

śmy również przyznać drugie 
i trzecie miejsce, w kolejności 
Panu Piotrowi Majewskiemu 
z SPECJAŁ o/Czeladź za hasło: 
ZawSze Polski PartnEr Ceniący 
WyJątkową JAkość UsŁug oraz 
Panu Mateuszowi Owczarskie-
mu z PSH NASZ SKLEP : Pol-
Ski KaPitał HandEl MedyCyna 
FundacJa OchronA UsŁugi.

Laureatom zostaną przeka-
zane nagrody.

Maciej czerwiński

Konkurs dla pracowników 
rozstrzygnięty

Wizualizacja zwycięskiego projektu 
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Monika Kasperek
Przedstawiciel handlowy oddziału Lublin
To już blisko siedem lat od kiedy Monika rozpo-

częła swoją karierę zawodową w naszej firmie. Jej 
wieloletnie doświadczenie handlowe sprawia, że jest 

jednym z najlepszych przedstawicieli lubelskiego oddziału. Wyru-
szając codziennie do klientów ma przed sobą tylko jeden właściwy 
cel – sprzedać jak najwięcej w najkorzystniejszej dla firmy cenie. 
Niczego nie odkłada na jutro. 
Sumienność, zaangażowanie, uczciwość, ciężka praca oraz dobre rela-
cja z klientami to klucze Moniki do odnoszonych przez nią sukcesów. 

Iwona Krasna-Dziedzic
Od ponad sześciu lat pracuje na stanowisku kie-
rownika Biura Zarządu w Rzeszowie, gdzie spra-
wuje nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem 

sekretariatu, jak i podległymi pracownikami. Do 
podstawowych zadań należy prowadzenie kalendarza prezesa zarządu, 

planowanie spotkań w rzeszowskiej centrali, jak i kontakt z dyrektora-
mi oddziałów. Cechuje ją sumienność w wykonywaniu powierzonych 
obowiązków, zaangażowanie oraz dobra komunikatywność.
Prywatnie żona i mama dwójki dzieci. Iwony zainteresowania to: 
taniec, podróże, zdrowy styl życia. 

Marcin Włoskowicz
Ponieważ jesteśmy firmą handlową pierwsza myśl 
o osobie wyróżnionej skierowana była na siły sprze-
dażowe. Wybór był niezwykle ciężki, a na pierw-

szym miejscu z minimalną przewagą uplasował się 
Marcin Włoskowicz – stan cywilny żonaty, znak szczególny uśmiech 
i lawina słów. Marcin pracuje w oddziale radomskim na stanowisku 
przedstawiciela handlowego od stycznia 2019 r. Niezwykle kole-
żeński i zaangażowany w pracy. Cechuje go sumienność, szacunek 
dla innych, pełen profesjonalizm w tym co robi. 
Jego praca naznaczona jest znakomitymi relacjami z klientami, 
którzy często mówią o jego kreatywności i konsekwencji w dą-
żeniu do celu. Lu
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Człowiek ze stali?, tak! Nie 
pamiętamy żeby chorował, 

lubił aktywność, podróże, na-
pędzała go praca i zaangażo-
wanie w powierzone obowiąz-
ki. Sumienny, zdeterminowany, 
konkretny, uczynny, koleżeński. 
W marcu bieżącego roku zakoń-
czył 27 letnią karierę zawodową 
w naszej firmie, w wieku 82 lat. 
Dodamy, że będąc w wyśmieni-
tej formie.

Absolwent Politechniki Kra-
kowskiej, SGPiS, inżynier. Swo-
ją karierę zawodową rozpoczął 
w 1954 roku. Pracował m.in. 
w Wytwórni Sprzętu Komuni-
kacyjnego, Rzeszowskim Przed-
siębiorstwie Ceramiki Budow-
lanej, Spółdzielni Transportu 
Wiejskiego, Igloopolu, Cukrow-
ni Ropczyce, Pegrotrans S.A., 

w których zajmował stanowiska 
kierownicze i dyrektorskie. 

Od 1994 r. rozpoczął pracę 
w firmie Specjał, pracował na sta-
nowiskach: specjalisty ds. trans-
portu, specjalisty ds. magazynu, 
kierownika ds. transportu, a na-
stępnie specjalisty ds. technicz-
nych. Wyszkolił wiele pokoleń 
pracowników. Wszyscy w naszej 
firmie wypowiadali się o Nim 
z szacunkiem i uznaniem, zawsze 
uśmiechnięty. W zimne dni tylko 
jemu było ciepło, nie pamiętamy 
aby opuścił wycieczkę firmową 
zwiedził całą Europę, kochał 
podróże. Takim był i nadal jest 
NASZ KOLEGA Janusz Flaum. 

Powodzenia od rodziny 
SPECJAŁ… dużo lat zdrowia 
na emeryturze. 

Zarząd i koledzy z pracy.

Janusz Flaum – człowiek 
ze stali zakończył karierę  
w GK Specjał

Janusz Flaum, Zarząd, Dział HR, Dział Techniczny



02(83) / KWIECIEŃ-CZERWIEC 202020

◊ ZAPRASZAMY DO KONTAKTU ◊
Siedziba FUNDACJI SPECJAŁ: ul. Ciepłownicza 8, 35-322 Rzeszów

Koordynatorzy: 
Małgorzata Ożóg: tel. 695 870 603   Aneta Mucha: tel. 783 940 496
e-mail: fundacja@specjal.com.pl
strona internetowa: www.fundacjaspecjal.pl

JAK STARAĆ SIĘ  
O POMOC FINANSOWĄ? 

	Wspieramy osoby niepełnosprawne, 
dyskryminowane, wykluczone, jak również ich 
rodziny i osoby znajdujące się w ciężkiej sytuacji 
materialnej

	Wybitnie uzdolnionym dzieciom i młodzieży 
z ubogich rodzin

KOMU POMAGAMY? 

JAK STARAĆ SIĘ O WSPARCIE?

WYBIERZ O JAKĄ POMOC CHCESZ SIĘ STARAĆ 

PROCES PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ 

	Należy złożyć wniosek, który dostępny  
jest na stronie internetowej Fundacji  
www.fundacjaspecjal.pl, w zakładce „KOMU 
POMAGAMY” lub wziąć osobiście z siedziby firmy 
Specjał w Rzeszowie. Wnioski wraz z wymaganymi 
dokumentami należy składać pisemnie na adres: 
Fundacja Specjał ul. Ciepłownicza 8,  
35-322 Rzeszów,  
z dopiskiem „Program Stypendialny”.

CELE FUNDACJI 
	 Wyrównywanie szans osobom 

niepełnosprawnym i osobom należącym do grup 
dyskryminowanych i wykluczonych społecznie 
oraz pomoc ich rodzinom poprzez prowadzenie 
kompleksowej rehabilitacji medycznej, fizycznej, 
psychologicznej, społecznej i zawodowej

	 Wspieranie i prowadzenie inicjatyw charakterze 
zdrowotnym, edukacyjnym oraz charytatywnym

	 Niesienie pomocy osobom znajdującym się 
w szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub 
materialnej

	 Utworzenie programu stypendialnego, 
programu wyrównującego szanse edukacyjne, 
promującego talenty i wybitnie uzdolnione 
dzieci i młodzież z ubogich rodzin 

	 Pomoc w przypadku zdarzeń losowych i klęsk 
żywiołowych 

program stypendialny

pomoc finansowa 
w przypadku zdarzeń 

losowych

trudna sytuacja 
materialna

pomoc finansowa dla 
osoby niepełnosprawnej 

pobierz wniosek  złóż wniosek pisemnie na 

adres Fundacji Specjał  proces weryfikacji 

wniosku  decyzja: przyznanie lub 

odmowa  wypłata pomocy na konto bankowe
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Zbieramy nakrętki  

dla Antosia!

Program stypendialny  
Fundacji Specjał

Antoś urodził się jako wcze-
śniak w 23 tygodniu ciąży. 

Przez prawie 7 miesięcy prze-
bywał w szpitalu, gdzie perso-
nel medyczny walczył o jego 
życie. Obecnie jest pod opieką 
wielu specjalistów. 

W związku z tym rozpoczy-
namy akcję zbierania plastiko-
wych nakrętek, a pieniądze uzy-
skane ze sprzedaży przekażemy 

na kosztowne leczenie bardzo 
chorego Antosia.

Zbieramy nakrętki plastiko-
we po:
• napojach do picia,
• chemii gospodarczej (szam-

pony, dezodoranty itp.),
• nakrętki po kawie.

Pomóżmy! Wystarczy tak 
niewiele…

sylWia Pietrucha

W 2018 roku Fundacja Spe-
cjał rozszerzyła swoje 

działania tworząc program 
stypendialny promujący ta-
lenty i wybitnie uzdolnione 
dzieci oraz młodzież z mniej 
zamożnych rodzin. 

Wciąż zachęcamy do skła-
dania wniosków o przyznanie 
stypendium. Zasady poprawne-
go przygotowania określa Regu-
lamin programu stypendialnego 

Fundacji Specjał, który dostępny 
jest na stronie internetowej Fun-
dacji www.fundacjaspecjal.pl, 
w zakładce „KOMU POMA-
GAMY”.

Wnioski wraz z wymagany-
mi dokumentami należy skła-
dać pisemnie na adres: Funda-
cja Specjał ul. Ciepłownicza 8, 
35-322 Rzeszów, z dopiskiem 
„Program Stypendialny”. 

sylWia Pietrucha

W imieniu mojej córki Karo-
liny chciałabym podzię-

kować Fundacji Specjał oraz 
Panu Prezesowi Krzysztofowi 
Tokarzowi za pomoc oraz wspar-
cie finansowe w rehabilitacji 
otrzymane z Fundacji Specjał. 
Karolina jest dzieckiem neu-
ro-nietypowym, z postępującą 
skoliozą idiopatyczną sięga-
jącą 37% oraz przykurczami 
kończyn. Wymagana jest stała 
rehabilitacji, ponieważ operacja 
w Polsce nie przyniosła spodzie-
wanego efektu, aktualnie Karoli-
na oczekuje na zabieg prostujący 
nogę w Austrii w Wiedniu. Ka-
rolinę czeka wieloletnia reha-
bilitacja oraz kolejna operacja 
kręgosłupa. Córka jest pogodną 

i bardzo uzdolnioną plastycznie 
dziewczynką. Marzy o tym, aby 
być zdrowa. Raz jeszcze dzię-
kuję.

katarzyNa GuMoWska 

Podziękowania  
za wsparcie  
dla Fundacji Specjał

Zmiana numeru konta bankowego 
Fundacji Specjał 

Szanowni Państwo!
Informujemy, że uległ zmianie nr konta bankowego  

do wpłat darowizn. Aktualny numer konta to: 
 BANK PEKAO S.A. 

73 1240 1792 1111 0010 9638 6627
sylWia Pietrucha

UWAGA!

ZMIANA NUMERU

RACHUNKU BANKOWEGO

http://www.fundacjaspecjal.pl/
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Składniki na ok 40 szt.:
Ciasto:
• 3 szklanki mąki pszennej tortowej
• 1 szklanka gorącej wody
• 1 jajo
• płaska łyżeczka soli
• łyżeczka oleju
Farsz:
• 500 g karkówki wieprzowej
• ząbek czosnku
• nieduża cebula
• 250 ml rosołu
• pęczek natki pietruszki lub natki kolendry
• pieprz, sól

Wykonanie:
Ugotować mięso jak na rosół. 
Mięso wraz z rosołem, czosn-
kiem przeciśniętym przez pra-
skę, drobno posiekaną cebulką 
i garścią posiekanej natki umieścić 
w naczyniu i wyrobić na gładką, jednolitą 
masę. Doprawić do smaku solą i pieprzem, 
by obie te przyprawy było mocno wyczu-
walne (po ugotowaniu masa złagodnieje).
Mąkę włożyć do misy miksera, wbić jajo, 
wlać olej i dodać soli – zmiksować. Na-
stępnie dodać gorącą wodę i ponownie 
zmiksować na gładką masę. Najlepiej użyć 
końcówek haków.

Ciasto podsypywać mąką, 
rozwałkować na grubość 
2 mm i wykrawać (np. 

szklanką, chociaż ja prefe-
ruję szerszy kufel do chinkali) 

okrągłe placuszki. Na środek pla-
cuszka nakładać po łyżce farszu i zawijać, 
tworząc sakiewkę.
Pierogi wrzucać na wrzącą wodę, a kie-
dy wypłyną na wierzch, gotować jeszcze 
przez trzy minuty.
Podawać gorące z odrobiną masełka i de-
koracją z natki pietruszki.

Składniki:
• 500 g mąki pszennej
• 380 ml lekko ciepłej wody
• 25 g drożdży
• 1,5 łyżeczki soli
• 2 łyżeczki cukru

Wykonanie:
Drożdże mieszamy z wodą, w tym czasie 
w misce (przydatny jest także robot do wy-
rabiania ciasta) mieszamy pozostałe suche 
składniki, mieszamy z wodą z drożdżami 
i wyrabiamy około 10 minut (w robocie 

na najniższych obrotach również około 
10 min).
Przykrywamy miskę ściereczką i odkłada-
my w ciepłe miejsce na około 45 minut, 
aby ciasto wyrosło.
Wyrośnięte ciasto ponownie wyrabiamy, 
formujemy bochenek w kształcie zależ-
nym od garnka, czy naczynia, które mamy, 
układamy je w nim.
W tym czasie nagrzewamy piekarnik do 
220 stopni
Przykrywamy pokrywką i wkładamy 
do piekarnika na 40 minut.W tym cza-

sie, jeśli jest 
to możliwe, 
wyłączamy 
dolną grzałkę 
piekarnika, 
aby chleb nie 
przypiekł się za 
bardzo od dołu.
Po 40 minutach ściągamy pokrywkę i pie-
czemy jeszcze przez 10 minut – lub krócej, 
jeśli chleb wygląda na dobrze przypie-
czony.

katarzyNa jarosz 

Przepisy kulinarne 
CHINKALI – GRUZIŃSKIE PIEROŻKI Z MIĘSEM

PIECZEMY DOMOWY CHLEB - CHLEB Z GARA

Agencja Ochrony Specjał swoją działalność w sektorze usług 
ochroniarskich i porządkowych rozpoczęła w 1996 roku, dzię-

ki czemu posiada już kilkaset placówek na terenie całej Polski. 
W swojej działalności nie tylko bazujemy na ponad 20-letnim 
doświadczeniu, ale również sięgamy po nowoczesne rozwiązania 
oraz sukcesywnie wdrażamy innowacyjne i skuteczne systemy 
ochrony.

Agencja Ochrony Specjał oferuje usługi związane z:
✓  fizyczną ochroną osób i mienia,
✓  techniczną ochroną mienia,
✓  innowacyjnością procesów w ochronie,
✓  usługami porządkowo-czystościowymi,
✓  leasingiem pracowniczym.

AO Specjał posiada również status Zakładu Pracy Chronionej, 
przez co wspiera zatrudnienie osób z orzeczonym stopniem niepeł-
nosprawności. 

Naszych pracowników wspieramy 
dwutorowo: w kwestiach związanych 
z pracą oraz z ich zdrowiem. Zapewniamy 
pracownikom dofinansowanie dojazdów 
do pracy, czy również dofinansowanie 
do leków, okularów, turnusu rehabilitacyjnego. Każdy z naszych 
pracowników posiada także możliwość skorzystania z prywatnej 
opieki medycznej. 

Do każdego pracownika podchodzimy indywidualnie, w pełni 
pomagając przygotować się i wdrożyć w swoje obowiązki, co wiąże 
się również z właściwym przygotowaniem stanowiska pracy.

Pomimo obecnej sytuacji jaką mamy w Polsce wciąż po-
szerzamy swoje działania rekrutacyjne, dlatego zachęcamy 
do kontaktu: rekrutacja@specjal.com.pl lub pod numerem:  
17 859 71 51

katarzyNa ciwińska

   Agencja Ochrony Specjał rekrutuje

mailto:rekrutacja@specjal.com.pl


02(83) / KWIECIEŃ-CZERWIEC 23

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: Czeladź, Pruszcz Gdański, 
Krapkowice, Kraków, Leszno, Lublin, Łódź, Ostrowiec 
Świętokrzyski, Rzeszów, Szczecin, Warszawa, 
Wrocław
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: Rzeszów, Krapkowice
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: Lublin, Żukowo, Rzeszów
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.

  PORTIER DOZORCA
Miejsce pracy: Kędzierzyn-Koźle, Ruda Śląska, 
Krapkowice, Zabrze, Cieszyn, Łobżenica, Kraków, 
Oświęcim, Sosnowiec, Trzek, Poznań, Płońsk, 
Wiśniówka, Motyczno, Wrocław, Łódź
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:Stalowa Wola, Sandomierz, Rzeszów, 
Śrem, Kalisz, Wrocław, Warszawa 
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.
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Nowa oferta telefonii komórkowej  
Specjał Finanse – Orange

Pakiet z roamingiem na terenie UE jest 
w cenie abonamentu od 11,07 zł brutto mie-
sięcznie. Pakiet zawiera 4GB Internetu/mie-
siąc do wykorzystania na terenie PL, bez 
limitu rozmowy na telefony stacjonarne/
komórkowe i SMS/MMS.

Pakiet bez roamingu jest w cenie abona-
mentu od 7,38 zł brutto miesięcznie.

Pakiet zawiera 2GB Internetu/miesiąc 
do wykorzystania na terenie PL, bez limitu 
rozmowy na telefony stacjonarne/komórko-
we i SMS/MMS.

Hitem jest pakiet z nielimitowanym Inter-
netem w telefonie (25 GB z prędkością LTE 

i bez limitu z prędkością do 10 Mb/s), który 
kosztuje jedynie 17,22 zł brutto miesięcznie. 

Pakiet ten zawiera również nielimito-
wane rozmowy na telefony stacjonarne/
komórkowe i SMS/MMS.

Do zdalnej nauki i pracy oraz rozrywki 
polecamy karty sim Internetu mobilnego 
Orange:
• od 8,61 zł/miesiąc za pakiet internetowy 

35 GB/miesiąc
• do 24,60 zł/miesiąc za pakiet interneto-

wy 210 GB/miesiąc
W przypadku umów dla klientów indy-

widualnych faktura wystawiana jest przez 
Specjał Finanse z góry na 13 miesięcy (okres 
trwania umowy), stąd w załączonej ulotce 

jest także przeli-
czona wartość całej 
umowy.

Istnieje moż-
liwość migracji 
numeru telefonu 
(przeniesienia wła-
snego numeru z in-
nej sieci do oferty 
Specjał Finanse).

Oferta Specjał 
Finanse sieci ko-
mórkowej Orange, 
skierowana jest do 
klientów indywidu-
alnych.

Mogą z niej sko-
rzystać pracownicy 
GK Specjał i pra-
cownicy partnerów 
GK Specjał oraz 
funkcjonariusze 
i pracownicy Policji, 
Służby Więziennej, 
Straży Pożarnej, Ra-
townicy Medyczni.

Firmom współpracujących z GK Specjał 
dedykujemy ofertę specjalną sieci komór-
kowej Plus dla Firm oraz Internet mobilny 
Plus dla Firm.

Usługa sieci komórkowej Plus dla Firm 
z abonamentem od 10 zł netto/miesiąc, to 
rozmowy i SMS/MMS bez limitu oraz pakiet 
internetowy 6 GB/miesiąc.

Dostępna oferta sprzętu (smartfony, ta-
blety) znajduje się w sklepie internetowym 
Specjał Finanse pod adresem: www.sklep.
specjalfinanse.pl

Mamy szeroką ofertę finansową tj. le-
asing oraz wszelkiego rodzaju kredyty, a tak-
że ubezpieczenia grupowe, indywidualne 
oraz komunikacyjne i majątkowe.

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

Naszym klientom możemy przedstawić 
ofertę specjalną energii elektrycznej i gazu 
oraz prowadzimy bezpłatne audyty gospo-
darki energetycznej przedsiębiorstwa.

Dla sklepów tradycyjnych dedykujemy 
specjalną ofertę drzwi szklanych do regałów 
chłodniczych, która zapewnia oszczędności 
energii elektrycznej zasilającej urządzenia 
chłodnicze. 

Zamówienia realizuje:
Biuro Obsługi Klientów Specjał Finanse
Rzeszów, ul. Boya-Żeleńskiego 5
Tel. 17 8 507 507
e-mail: biuro@specjalfinanse.pl 

Uwaga:
Konto bankowe Specjał Finanse Sp z o.o. 
zostało zmienione.
Nowy nr konta w mBank:
29114012250000488690001001
Wpłaty na stary numer konta w PBS nie 
zostaną zaksięgowane.

Zmiany w ofercie telefonii  
komórkowej Specjał Finanse

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

Wszystkie zamówienia w Specjał Finanse można zrealizować zdalnie: 
e-mail z zamówieniem  faktura na e-mail  przelew  kurier z dostawą 
sprzętu/karty sim/umowy 

http://www.sklep.specjalfinanse.pl/
http://www.sklep.specjalfinanse.pl/
mailto:biuro@specjalfinanse.pl
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