
 

 

 

Żabka przekaże 4,5 mln złotych na walkę z koronawirusem 

 

Zarząd firmy Żabka Polska podjął decyzję o przekazaniu 4,5 mln złotych na działania związane z 
zagrożeniem epidemiologicznym. Firma zwróciła się w oficjalnym liście do Premiera w tej sprawie 
i zadeklarowała pełne wsparcie w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim Polakom.  

-Z uznaniem i uwagą śledzimy działania podejmowane przez Radę Ministrów w obliczu stanu 

zagrożenia epidemicznego. Priorytetem dla nas wszystkich jest bezpieczeństwo i zdrowie wszystkich 

Polaków. Jesteśmy przekonani, że warunkiem niezbędnym do skutecznego zmierzenia się z obecną 

sytuacją nadzwyczajną jest wspólne działanie. Mamy świadomość jak ważną rolę odgrywa obecnie 

administracja państwowa – doceniamy zaangażowanie pracowników służby zdrowia, ministerstw 

oraz nadzorowanych przez nie jednostek. Z tego względu, jako sieć postanowiliśmy wesprzeć 

finansowo instytucje, które pełnią strategiczną rolę w rozwiązywaniu problemów, które dotyczą nas 

wszystkich – powiedział Tomasz Suchański prezes firmy Żabka Polska. 

Żabka w obliczu rozwoju COVID-19 wprowadziła szereg rozwiązań dla franczyzobiorców, 

pracowników sklepów, a także pracowników biurowych oraz pracowników centrów logistycznych, 

aby podnieść ich bezpieczeństwo i prewencyjnie działać na rzecz nierozprzestrzeniania się wirusa. 

W sklepach ograniczone zostały godziny funkcjonowania, franczyzobiorcy otrzymali środki 

dezynfekujące, rękawiczki, montowana są przegrody pleksi oddzielające kasjerów od klientów. 

Franczyzobiorcy mogą również określać liczbę osób, które przybywają w jednym czasie w sklepie. W 

centrach logistycznych został podwyższony reżim higieniczny.  

 

- Dzięki odpowiedzialności i zaangażowaniu w tych pełnych wyzwań warunkach ponad 4,5 tys. 

franczyzobiorców, pracowników sklepów i centrów logistycznych, a także pracowników biurowych 

mogliśmy błyskawicznie wdrażać wszelkie zmiany wskazywane jako rekomendowane przez Główny 

Inspektorat Sanitarny i inne instytucje do tego powołane. Dziękuję wszystkim, że wspólnie 

możemy nadal zapewniać klientom dokonywanie codziennych zakupów – dodał prezes Suchański.  

 

 

Lista podjętych działań w sprawie koronawirusa: https://www.zabka.pl/biuro-prasowe/stanowisko-

zabka-polska-w-sprawie-koronawirusa . 

 
 

_____________________________ 

Firma Żabka Polska Sp. z o.o. jest właścicielem największej w Polsce sieci sklepów typu convenience liczącej ponad 6000 

placówek prowadzonych przez ponad 4300 franczyzobiorców pod marką Żabka. Na przestrzeni dwudziestu lat 

działalności na polskim rynku, Spółka zdobyła pozycję lidera segmentu sprzedaży convenience. Nasze sklepy są 

odwiedzane codziennie przez blisko 2 miliony klientów, a 12 milionów konsumentów mieszka nie dalej, niż 300 m od 

najbliższej Żabki. W nowym formacie, wzbogaconym o szeroki wachlarz usług dodatkowych, funkcjonuje już ponad 5400 

sklepów. Nasz biznes rozwijamy odpowiedzialnie. Do filarów CSR Spółki należą: dbałość o środowisko naturalne, 

odpowiedzialna sprzedaż żywności, rozwój osobisty i edukacja, wsparcie lokalnych społeczności, a także dbałość o 

zdrowie i aktywny styl życia. Więcej informacji o sklepach Żabka na: www.zabka.pl. Więcej informacji o spółce Żabka 

Polska na: www.zabka.pl. 
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Kontakt dla mediów: 

Biuro Prasowe 

e-mail: biuro.prasowe@zabka.pl 

tel. +48 514 877 509 

 

 

 

 

 


