
Jak franczyzobiorcy  
i Żabka Polska wspierają 
walkę z COVID-19

W obliczu walki z koronawirusem, 
fundamentem dnia codziennego 
staje się zwykła, ludzka życzliwość. 
Zaangażowanie we wspólne działanie 
i chęć niesienia pomocy w tym 
trudnym czasie deklarujemy jednak 
nie tylko jako firma Żabka Polska. 
Do działań przyłączają się również 
jednostki indywidualne - nasi 
franczyzobiorcy. Odgrywają oni 
bardzo istotną rolę w budowaniu 
bliskich, sąsiedzkich relacji, 
codziennie pokazując jak sprawnie  

1.

są w stanie funkcjonować nie tylko  
w sferze handlu, ale także poza nim.

Nasi franczyzobiorcy, rozpoczynając 
od wywiadu pozwalającego na 
diagnozę największych potrzeb 
szpitali, dokonali zakupu i dostawy 
towarów niezbędnych do codziennego 
funkcjonowania placówek. Były to 
przede wszystkim długopisy, napoje, 
kawa i przekąski, jednorazowe 
naczynia i sztućce, chusteczki/
ręczniki i papier toaletowy, mini środki 
higieny osobistej, woreczki strunowe, 
termometry, ciśnieniomierze, ciepłe 
okrycia wierzchnie dla pracowników 
oraz tablice magnetyczne. Potrzeb 
jest wiele i wciąż rosną.

Zobaczcie w jaki sposób nasi 
franczyzobiorcy, prawdziwi 
bohaterowie, z własnej inicjatywy 
szerzą pomoc tym najbardziej 
potrzebującym, walczącym 
każdego dnia na pierwszej linii z 
koronawirusem. Jesteśmy z nich 
niesamowicie dumni!

RAZEM 
damy radę!

1. Pierwszy transport do szpitala przy ul. Szwajcarskiej 
Fr Marika Wawrzyniak, Z8111, Z3129, PS Elżbieta 
Żebrowska 
Fr Dawid Nyczak, Z5681, Z7187, Z7634 PS Elżbieta 
Żebrowska, SPS Przemysław Zydorowicz

2. Załadunek pierwszego transportu z pod kolejnego sklepu 
do szpitala przy ul. Szwajcarskiej 
Fr Dawid Nyczak, Z5681, Z7187, Z7634 PS Elżbieta 
Żebrowska, SPS Przemysław Zydorowicz

3. Kolejny sklep biorący udział w pierwszym transporcie 
Fr Anna Pietrzak, Z2402, Z8138 PS Elżbieta Żebrowska, 
SPS Przemysław Zydorowicz 
Fr Dawid Nyczak, Z5681, Z7187, Z7634 PS Elżbieta 
Żebrowska, SPS Przemysław Zydorowicz

4. Pierwszy transport do szpitala przy ul. Szwajcarskiej

5. Pierwszy transport do szpitala przy ul. Polnej 
Fr Dawid Nyczak, Z5681, Z7187, Z7634 PS Elżbieta 
Żebrowska, SPS Przemysław Zydorowicz 
Fr Marika Wawrzyniak, Z8111, Z3129, PS Elżbieta 
Żebrowska 
Pracownik socjalny

6. Dostawa darów do szpitala przy ul. Polnej 
Ordynator oddziału przy ul. Polnej 
Fr Marika Wawrzyniak, Z8111, Z3129, PS Elżbieta 
Żebrowska 
Pracownik socjalny 
Fr Sandra Zys, Z1188, SPS Przemysław Zydorowicz 
Fr Dawid Nyczak, Z5681, Z7187, Z7634 PS Elżbieta 
Żebrowska, SPS Przemysław Zydorowicz

7. List do personelu szpitalnego

8. Pomoc kaliskim Ratownikom z Pogotowia Ratunkowego 
Fr Agnieszka Feldfebel, Z1089, 
Fr Małgorzata Kaźmierczak, Z4386 
Fr Joanna Kuś Z4277, Z61995 
Fr Magdalena Nowicka, Z5503 
PS Dariusz Tupała 
MS Przemysław Sobocki
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W obecnej zbiórce udział bierze 
ponad 40 sklepów naszej 
sieci, a każdego dnia jest ich 
coraz więcej. To niesamowicie 
budujące, że w trudnych 
chwilach potrafimy działać 
RAZEM, i to z własnej chęci 
niesienia pomocy!

Żabka Polska również nie pozostaje 
obojętna. Jako firma społecznie 
odpowiedzialna reagujemy 
natychmiastowo - w jaki sposób?

Skupiamy się na realnych, bieżących 
potrzebach dyktowanych przez 
panującą sytuację zarówno w kraju,  
jak i na świecie. RAZEM dbamy  
o wspólne dobro i lepsze jutro. To działa!

Wspierając lokalne inicjatywy
 
Naszą sieć tworzą przede wszystkim ludzie – ponad  
4500 franczyzobiorców, prowadzących sklepy Żabka, 
blisko 2000 pracowników i współpracowników w całej 
Polsce. Dzięki ich zaangażowaniu otrzymujemy informacje 
o potrzebach lokalnych szpitali, instytucji sanitarno-
epidemiologicznych i placówek medycznych i aktywnie 
włączamy się do pomocy, przekazując im przede wszystkim 
artykuły spożywcze – wodę, soki, napoje energetyczne, 
batony energetyczne, kawę, herbatę, przekąski, kanapki  
i dania gotowe. Lista beneficjentów każdego dnia rośnie!
 

Przekazując 4 500 000 zł na walkę z 
koronawirusem
 
Walka z koronawirusem to wspólna odpowiedzialność 
nas wszystkich. Doceniając pracę i zaangażowanie 
pracowników służby zdrowia, ministerstw oraz 
nadzorowanych przez nie jednostek, postanowiliśmy 
wesprzeć finansowo instytucje, które stoją na czele 
wspólnych działań przeciwko trwającej epidemii  
i przekazać im 4,5 mln złotych. Zwróciliśmy się w 
oficjalnym liście do Premiera deklarując pełne wsparcie  
w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim 
Polakom.
 

Przeznaczając 2 000 000 zł na zakup 
testów w kierunku SARS-CoV-2
 
Wiemy, jak ważne w zapobieganiu rozprzestrzeniania 
się koronawirusa jest wykonywanie jak największej 
liczby testów i wykrywanie ognisk choroby. Dlatego 
przekazaliśmy 2 mln zł na zakup testów w kierunku  
SARS-CoV-2, które wykona Warsaw Genomics, 
warszawskie laboratorium specjalizujące w diagnostyce 
genetycznej. W obliczu epidemii chcemy wykorzystać 
wszystkie możliwości, aby wesprzeć szpitale i placówki 
medyczne, by mogły swobodnie kierować pacjentów na 
badania diagnostyczne. Przekazana kwota pozwoli 
 wykonać dodatkowo ok. 5 tys. testów.
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