
            

 

 

Marta Wrochna-Łastowska nową członkinią zarządu spółki Żabka 
Polska 
Żabka - pierwszą siecią handlową z parytetem w zarządzie 

 
Marta Wrochna-Łastowska, Dyrektorka Finansowa firmy Żabka Polska, decyzją Rady Nadzorczej 
została  powołana  do  Zarządu  i  objęła  funkcję Członkini Zarządu ds. Finansowych. Żabka 
udowadnia jak duże znaczenie w dalszym rozwoju firmy ma obszar kontroli i nawigacji finansowej 
spółki. Osiągnięcie identycznej reprezentacji kobiet i mężczyzn w zarządzie Żabka Polska stawia  
firmę wśród niewielu sieci handlowych i przedsiębiorstw na polskim rynku posiadających parytet. 
 
– Jesteśmy firmą, w której wszyscy traktowani są równo i mają takie same szanse rozwoju, bez 

względu na płeć. Kobiety mają wysokie kompetencje, są zaangażowane, świetnie radzą sobie na 

kierowniczych stanowiskach. Potwierdza to nie tylko parytet, który mamy obecnie w Zarządzie 

naszej firmy, ale również fakt, że to właśnie kobiety kierują w naszej organizacji tak istotnymi 

obszarami jak: dział prawny, logistyka, dział personalny, dział analiz cenowych, sprzedaż czy 

adaptacja – mówi Tomasz Suchański, Prezes Zarządu Żabka Polska. 

 
Marta Wrochna-Łastowska w spółce Żabka Polska pracuje od 2018 roku. Jako Dyrektorka Finansowa 

odpowiadała za utrzymanie płynności finansowej organizacji oraz efektywne i skuteczne zarządzanie 

finansami przedsiębiorstwa. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe Marta Wrochna-Łastowska 

zdobyła m.in. podczas wieloletniej pracy w Ernst & Young Corporate Finance w Polsce i za granicą. 

Jest absolwentką Finansów i Rachunkowości oraz Zarządzania w Szkole Głównej Handlowej w 

Warszawie. Posiada tytuł ACCA (Association of Chartered Certified Accountants).  

 

Dołączenie Marty Wrochny-Łastowskiej do Zarządu firmy sprawia, że Żabka staje się pierwszą siecią 

handlową w Polsce, w której zarządzie obowiązuje parytet. Dodatkowo w spółce to właśnie kobiety 

zarządzają na stanowiskach dyrektorskich wieloma istotnymi obszarami. Warto również dodać, że 

wśród pracowników biurowych spółki, to właśnie kobiety przeważają na stanowiskach 

specjalistycznych. Obecnie aż 62% spośród ponad 5000 franczyzobiorców sieci to panie. 

Franczyzobiorczynie doskonale radzą sobie na lokalnych rynkach, zatrudniają pracowników oraz 

aktywnie włączają się w działania prospołeczne. Żabka Polska podejmuje wiele działań w zakresie 

równego traktowania wszystkich pracowników, które dotyczą m.in. takich obszarów jak 

wynagrodzenia czy możliwość awansu prowadząc np. badania wśród pracowników czy webinary.   

 

Zarząd spółki Żabka Polska tworzą obecnie: Tomasz Suchański (Prezes Zarządu), Tomasz Blicharski, 

Anna Grabowska, Adam Manikowski, Jolanta Bańczerowska i Marta Wrochna-Łastowska. 

 
________________________ 

 
Firma Żabka Polska Sp. z o.o. jest właścicielem największej w Polsce sieci sklepów typu convenience liczącej blisko 7000 

placówek prowadzonych ponad 5500 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 
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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  

 

 

 

 


