
            

 

 

Żabka przyjęła Kodeks Dobrych Praktyk dla rynku franczyzy 

Żabka jako jedna z pierwszych firm podpisała Kodeks Dobrych Praktyk dla rynku franczyzy, 
którego celem jest zapewnienie wysokich standardów współpracy pomiędzy franczyzobiorcami a 
franczyzodawcami. Ogłoszony w dniu 29 lipca br. Kodeks zawiera zestaw dobrych praktyk dla 
współpracy w ramach franczyzy i wpisuje się w podejmowane przez Żabkę inicjatywy na rzecz 
budowania partnerskich i transparentnych relacji biznesowych. Kodeks Dobrych Praktyk to 
wspólna inicjatywa franczyzobiorców, franczyzodawców oraz organizacji branżowych.  

– Cieszymy się z tej inicjatywy, od kilku lat bowiem intensywnie pracujemy nad podnoszeniem 
satysfakcji franczyzobiorców ze współpracy z naszą siecią. Cyklicznie za pomocą anonimowych 
ankiet badamy poziom zadowolenia wśród ponad 6000 przedsiębiorców prowadzących Żabki. 
Włączenie się w prace nad Kodeksem Dobrych Praktyk dla rynku franczyzy było dla nas naturalną 
kontynuacją działań już realizowanych w naszej firmie. Naszym celem jest przede wszystkim dobre 
przygotowanie franczyzobiorców do prowadzenia sklepów dzięki szkoleniom w ramach Akademii 
Żabki, ale również zapewnienie odpowiednich warunków i narzędzi, jak np. aplikacja Cyberstore, 
dzięki którym prowadzenie biznesu jest łatwiejsze i w pełni transparentne – mówi Adam Manikowski, 
Dyrektor Zarządzający Żabka Polska.  

Kodeks Dobrych Praktyk dla rynku franczyzy to dokument, który zawiera zestaw dobrych praktyk, 
zasad i standardów, jakimi powinni kierować się we współpracy franczyzobiorcy oraz 
franczyzodawcy. 

Jest to pierwsza taka inicjatywa na rzecz podnoszenia standardów współpracy franczyzowej. Nad 
treścią Kodeksu od początku pracowali zarówno przedstawiciele franczyzobiorców, jak i 
franczyzodawców oraz organizacje branżowe i eksperci. Do Kodeksu Dobrych Praktyk dla rynku 
franczyzy mogą dołączać sieci działające w modelu franczyzowym oraz organizacje zrzeszające 
przedsiębiorców będących franczyzobiorcami. 

Współinicjatorami projektu są Polska Izba Handlu, Polska Organizacja Franczyzodawców oraz 
Polskie Stowarzyszenie Mikroprzedsiębiorców i Franczyzobiorców. Patronują mu także Federacja 
Przedsiębiorców Polskich, Konfederacja Lewiatan oraz Krajowa Izba Gospodarcza. Kodeks Dobrych 
Praktyk pozostaje inicjatywą otwartą dla wszystkich podmiotów działających na rynku franczyzy w 
Polsce. 

Więcej informacji o Kodeksie znaleźć można na stronie: www.kodeksfranczyzy.org.pl  
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Żabka Polska Sp. z o.o. jest właścicielem największej w Polsce sieci sklepów typu convenience liczącej ponad 7400 
placówek prowadzonych przez ponad 6000 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 2,5 miliona klientów, a 12 milionów konsumentów mieszka nie dalej, niż 300 m od 
najbliższej Żabki. W ramach strategii odpowiedzialności Żabka podjęła się zobowiązań w zakresie dobrego żywienia, 
usług ułatwiających zrównoważone życie, rozwoju przedsiębiorczości, różnorodności i włączającej kultury 
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organizacyjnej, ładu korporacyjnego oraz dekarbonizacji i cyrkularności. Więcej informacji o spółce Żabka Polska na: 
www.zabka.pl. Link do Raportu Odpowiedzialności za rok 2020: https://raportodpowiedzialnosci.zabka.pl/ 
____________________________ 
 
Kontakt dla mediów: 
Biuro Prasowe Żabka Polska 
e-mail:  biuro.prasowe@zabka.pl 
tel. +48 514 877 509 

 
 


