
            

 

 

Ponad 6800 sklepów Żabka stworzyło sztab WOŚP 

 
Żabka Polska aktywnie wspiera 29. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w czasie 
którego zbierane są środki na wsparcie oddziałów dziecięcej laryngologii, otolaryngologii i 
diagnostyki głowy. Do 31 stycznia 2021 r. w ponad 6 800 sklepach sieci trwa zbiórka datków na 
rzecz WOŚP. Klienci, pracownicy firmy, franczyzobiorcy oraz pracownicy sklepów Żabka mają 
także możliwość wsparcia inicjatywy bezgotówkowo, za pomocą wpłaty do e-Skarbonki 
dostępnej na stronie sieci.  
 

Żabka od wielu lat jest partnerem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i bierze aktywny udział w 
zbiórkach w ramach Finału akcji. W tym roku puszki WOŚP stanęły w każdym sklepie Żabka już na 5 
tygodni przed Finałem akcji. Dzięki temu każdy klient, przy okazji codziennych zakupów, ma 
możliwość spokojnie i bezpiecznie wrzucić swój datek. Dla tych klientów, którzy preferują wpłaty 
on-line realizowane z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie, sieć udostępnia e-Skarbonkę 
dedykowaną wsparciu Fundacji. 
 

–  Od kilku lat w Żabce wspólnie z franczyzobiorcami tworzymy sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy w Polsce. W zeszłym roku na rzecz WOŚP przekazaliśmy ponad 3,7 mln złotych, na które 
złożyły się datki wrzucone do puszek w Żabkach oraz kwota stanowiąca równowartość 
wygaszonych żappsów, czyli punktów zebranych przez użytkowników naszej aplikacji mobilnej. W 
tym roku również zdecydowaliśmy się wspierać tak szczytną inicjatywę i tym samym pomagać w 
ratowaniu zdrowia i życia dzieci. Zachęcamy naszych klientów do zaangażowania się w akcję i 
przekazywanie datków zarówno do tradycyjnych puszek w naszych sklepach, jak i do naszej 
wirtualnej skarbonki – podkreśla Tomasz Suchański, Prezes Zarządu firmy Żabka Polska. 
 

29. Finał WOŚP odbędzie się 31 stycznia 2021 r. Celem tegorocznej zbiórki jest wsparcie oddziałów 
dziecięcej laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy. Włączy się w nią 120 tys. wolontariuszy, 
zarejestrowanych w sztabach na całym świecie. Centrum wydarzeń 29. Finału stanowić będzie 
studio telewizyjne na Placu Defilad w Warszawie, w którym odbędą się koncerty. Transmisja 
internetowa wydarzenia rozpocznie się w sobotę, 30 stycznia o godz. 21:00 i potrwa nieprzerwanie 
27 godzin. 
________________________ 
 
Firma Żabka Polska Sp. z o.o. jest właścicielem największej w Polsce sieci sklepów typu convenience liczącej ponad 
6800 placówek prowadzonych ponad 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  

 

Poznań, 11.01.2021 r. 


