
            

 

 

Żabka i Żywiec Zdrój wspólnie na rzecz środowiska 
Firmy zawarły strategiczne partnerstwo i będą stawiać przy sklepach EKOmaty 

 
Zmiana sposobu wykorzystywania tworzyw sztucznych i zamknięcie ich obiegu tak, aby krążyły w 
gospodarce i możliwe było ograniczenie produkcji nowych, jest jednym z największych wyzwań 
ekologicznych współczesnego świata. Aby stawić mu czoła, Żabka Polska i Żywiec Zdrój podjęły 
strategiczne partnerstwo i podpisały list intencyjny, w którym deklarują wspólne działania na 
rzecz zamknięcia obiegu tworzyw sztucznych. Firmy rozpoczynają test przy użyciu EKOmatów – 
stworzonych specjalnie dla nich automatów umożliwiających selektywną zbiórkę opakowań po 
napojach z plastiku i metalu. Pierwsze urządzenia staną jeszcze w tym roku przy wybranych 
sklepach Żabka w Poznaniu i Warszawie. Zebrany surowiec posłuży do stworzenia nowych 
butelek.  
 
EKOmaty to innowacyjne rozwiązanie, które w obszarze ekologii wdraża sieć Żabka razem z firmą 

Żywiec Zdrój.  Do końca I kwartału 2021 r. będzie ich łącznie 15. Klienci, którzy oddadzą plastikowe 

i metalowe opakowania po napojach do EKOmatów umieszczonych przy sklepach Żabka, mogą liczyć 

na dodatkowe punkty lojalnościowe w aplikacji żappka. Za każde wrzucone opakowanie otrzymają 

10 żappsów. 

 

– Żabka kontynuuje działania w zakresie odpowiedzialności społecznej, podejmując kolejne kroki, 

mające na celu ochronę środowiska naturalnego i zwiększanie świadomości klientów w tym zakresie. 

Od początku roku systematycznie wprowadzamy na opakowaniach produktów marki własnej 

oznaczenia informujące, jak właściwie segregować zużyte opakowania. Dodatkowo 100% opakowań 

wody i napojów marek własnych w Żabce stworzonych jest z przyjaznego środowisku materiału rPET. 

W naszych sklepach na warszawskiej Pradze, wspólnie z klientami i franczyzobiorcami, testujemy 

działanie gospodarki o obiegu zamkniętym dla marki własnej wody OD NOWA. Teraz łączymy siły z 

naszym partnerem Żywiec Zdrój, by jeszcze skuteczniej promować recykling jako jeden ze sposobów 

na ograniczenie produkcji pierwotnego plastiku. Zachęcamy naszych klientów do oddawania pustych 

butelek i puszek oraz wspólnego odkrywania, jak wielkie znaczenie mają małe kroki podejmowane 

przez nas na co dzień – mówi Tomasz Suchański Prezes Zarządu Żabka Polska.  

 

– Opakowania po napojach, które odgrywają kluczową rolę w utrzymaniu wysokiej jakości 

produktów i ich bezpieczeństwa, nie powinny nigdy trafiać do środowiska naturalnego. Dlatego w 

tym roku zbierzemy i przetworzymy taką samą ilość plastiku, jaką wprowadzamy na rynek. Jest to 

cenny surowiec, który w Żywiec Zdrój wykorzystujemy do produkcji kolejnych opakowań, domykając 

ich obieg. W naszej ofercie można znaleźć już trzy butelki w 100% wykonane z tworzywa 

pochodzącego z recyklingu, jak również alternatywne opakowania: szklane butelki i puszki. Cieszymy 

się, że naszymi działaniami inspirujemy innych uczestników rynku do podejmowania odważnych i 

innowacyjnych kroków na rzecz ochrony środowiska. Takie rozwiązania, jak powstałe we współpracy 

z siecią Żabka EKOmaty, pozwalają na efektywniejszy recykling butelek PET, jak również na 

budowanie dobrych, prośrodowiskowych nawyków – mówi Frédéric Guichard, Prezes Żywiec Zdrój.  

 

Współpraca Żabki i Żywiec Zdrój ma na celu budowanie świadomości ekologicznej wśród klientów 

w oparciu o gospodarkę o obiegu zamkniętym, która umożliwia tworzenie nowych opakowań z tych 
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już istniejących i domykanie w ten sposób obiegu opakowań po napojach. Jest to niezwykle ważne, 

gdyż dzięki prawidłowej segregacji można otrzymać dobry surowiec, który posłuży do stworzenia 

nowych opakowań. Dzięki temu nie tylko ograniczamy produkcję plastiku, ale także zmniejszamy 

emisję CO₂ do środowiska. Inicjatywa wpisuje się w szereg dotychczasowych działań Żabki i Żywiec 

Zdrój w zakresie ochrony środowiska i odpowiedzialności społecznej.  

 
________________________ 

 
Firma Żabka Polska Sp. z o.o. jest właścicielem największej w Polsce sieci sklepów typu convenience liczącej blisko 6800 

placówek prowadzonych przez 5000 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 ponad 2 miliony klientów, a 12 milionów konsumentów mieszka nie dalej, niż 300 m od najbliższej Żabki. 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. 

 

Kontakt dla mediów: 
 

Biuro Prasowe Żabka Polska 

e-mail: biuro.prasowe@zabka.pl   

tel. +48 514 877 509  

____________________________ 

 
Żywiec Zdrój S.A. to lider na rynku wody butelkowanej oraz największy producent na rynku napojów bezalkoholowych1. 

Zgodnie ze swoją misją, firma zachęca ludzi, by pili zdrowiej i ze szczególną troską dba o środowisko naturalne. Misja ta 

widoczna jest we wszystkich obszarach działalności Żywiec Zdrój - od współpracy z dostawcami, poprzez tworzenie 

produktów, po realizowane programy edukacyjne i ekologiczne. Najbardziej znane z nich to „Po stronie natury” 

i „Mamo, tato, wolę wodę!”. Ich celem jest uwrażliwienie na potrzeby natury i ochrona zasobów wodnych w Polsce, a 

także kształtowanie właściwych nawyków w zakresie spożycia płynów wśród konsumentów.  

Firma Żywiec Zdrój S.A. powstała w 1992 roku na terenie Żywieckiego Parku Krajobrazowego. Dziś zatrudnia ponad 600 

pracowników w sześciu lokalizacjach w Polsce i posiada najbardziej rozpoznawalną markę wody niegazowanej 

bezsmakowej w kraju2. 

Żywiec Zdrój jest częścią grupy spółek DANONE - producenta żywności dopasowanej do potrzeb odbiorców na każdym 

etapie życia. W Polsce DANONE działa w 3 obszarach istotnych dla prawidłowego żywienia: produkty mleczne oraz 

pochodzenia roślinnego (Danone), woda i napoje (Żywiec Zdrój), żywienie specjalistyczne, obejmujące żywność dla 

niemowląt i małych dzieci oraz żywność specjalnego przeznaczenia medycznego (Nutricia). Wszystkie spółki DANONE 

łączy podwójne zobowiązanie na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego oraz misja niesienia 

zdrowia poprzez żywność tak wielu ludziom, jak to możliwe. Poprzez oferowane produkty oraz realizowane projekty i 

programy - w myśl wspólnej wizji One Planet. One Health - spółki DANONE zachęcają do podejmowania właściwych 

wyborów żywieniowych na co dzień, a także przyczyniają się do zdrowia kolejnych pokoleń i lepszego stanu naszej 

planety. Poznaj grupę spółek DANONE, odwiedzając nową stronę internetową www.danone.pl.   

 

Kontakt dla mediów: 

 

Martyna Węgrzyn, Rzecznik prasowy 

tel. (+48) 509 058 025 

e-mail: martyna.wegrzyn@danone.com  

 
1 Żywiec Zdrój za Nielsen: Panel Handlu Detalicznego, Cała Polska z Dyskontami (food), sprzedaż wolumenowa w okresie marzec 2019 - luty 2020, kategoria napojów 

bezalkoholowych. 
2 Kantar Polska dla Żywiec Zdrój, tracking wód czystych niegazowanych, 14.02-01.03.2020, CAWI, n=380, osoby w wieku 18-55 lat kupujące wodę czystą niegazowaną przynajmniej raz 

w tygodniu. 
 


