
            

 

 

Chcesz wesprzeć Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy? W 
sklepach Żabka możesz to zrobić również płacąc kartą! 

 
Nie masz przy sobie gotówki, a chciałbyś wesprzeć 29. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy? Od teraz możliwość wsparcia działań WOŚP za pomocą płatności kartą, jako jedyna w 
kraju sieć handlowa, daje Żabka. To już kolejny sposób umożliwiający bezgotówkowe wsparcie 
inicjatywy – klienci, franczyzobiorcy, pracownicy sklepów i firmy mogą przekazać datki także za 
pomocą wpłaty do e-Skarbonki dostępnej na stronie sieci. W ponad 6 900 sklepach Żabka stanęły 
też tradycyjne kolorowe puszki Fundacji, do których można wrzucić gotówkę. Zbiórka datków 
trwa do dnia Finału, który w tym roku przeniesiono na 31 stycznia. 
 
Żabka od wielu lat wspiera Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy i bierze aktywny udział w zbiórkach 
w ramach Finału akcji. W zeszłym roku na rzecz WOŚP firma przekazała 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 aplikacji mobilnej żappka. 
 
W tym roku puszki WOŚP stanęły w każdym z ponad 6 900 sklepów Żabka już na 5 tygodni przed 
Finałem akcji. Od 19 stycznia br. klienci wszystkich sklepów sieci, przy okazji codziennych zakupów, 
mają także możliwość bezpiecznego przekazania datków za pośrednictwem płatności 
bezgotówkowych. Decydując się na wsparcie WOŚP za pośrednictwem płatności kartą, można 
wskazać dowolnie wybraną przez siebie kwotę (kwota minimalna nie została określona). Żabka nie 
zapomniała także o osobach, które preferują wpłaty online, realizowane z dowolnego miejsca i w 
dowolnym czasie. To dla nich udostępniła e-Skarbonkę dedykowaną wsparciu WOŚP.  
 
Kolejną odsłonę wspólnego grania z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy Żabka planuje na ostatni 
tydzień przed 29. Finałem akcji. Tym razem do wspierania akcji zaprosi użytkowników aplikacji 
żappka – będą oni mogli przekazywać swoje punkty lojalnościowe, tzw. „żappsy”, na cegiełki 
charytatywne, których równowartość w złotówkach sieć przekaże na rzecz WOŚP.  
 
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 koncertem Piotra 
Bukartyka i Krzysztofa Zalewskiego i potrwa nieprzerwanie 27 godzin. 
 
________________________ 
 
Firma Żabka Polska Sp. z o.o. jest właścicielem największej w Polsce sieci sklepów typu convenience liczącej ponad 6900 
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. 
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Kontakt dla mediów: 
Biuro Prasowe Żabka Polska 
e-mail:  
tel. +48 514 877 509  
 
 
 


