
 

 

 

Żabka Polska z trzema wyróżnieniami w konkursie Employer 

Branding Excellence Awards 2022 

 
Żabka Polska znalazła się w gronie pracodawców nagrodzonych w XI edycji konkursu Employer 
Branding Excellence Awards, organizowanego przez HRM Institute. Firma została wyróżniona aż 
w trzech kategoriach konkursowych – jury doceniło Żabkę za kampanię offline „To żabkość!”, 
kampanię wewnętrzną „Chwaling Days 2021” oraz kreację graficzną projektu „Badanie Gallupa". 
Nagrody w konkursie EBEA 2022 zostały wręczone podczas gali, która odbyła się 9 czerwca br. w 
czasie konferencji EB Summit 2022.  
 
– Żabka to przede wszystkim ludzie – staramy się na każdym kroku udowadniać, że wszyscy nasi 
pracownicy są dla nas ważni i mają możliwość wpływu na naszą kulturę. Wspólnie tworzymy 
zaangażowane zespoły, które konsekwentnie realizują ambitne cele.  Naszej sieci zaufało także 
tysiące przedsiębiorców z różnych części Polski – widzą w Żabce stabilną firmę, solidnego partnera 
w biznesie, który od samego początku proponuje atrakcyjne warunki współpracy. Aż trzy wyróżnienia 
w konkursie Employer Branding Excellence Awards stanowią wyraz docenienia naszych działań 
podejmowanych zarówno wewnątrz organizacji, jak i na zewnątrz – skierowanych do potencjalnych, 
nowych franczyzobiorców. Pokazują, że obraliśmy właściwych kierunek działania – powiedziała 
Jolanta Bańczerowska, Członkini Zarządu ds. Strategii Personalnej w Grupie Żabka.   

W tegorocznej edycji konkursu Żabka Polska zdobyła aż trzy wyróżnienia:  

• w kategorii kampania offline – za projekt „To żabkość!”, czyli kampanię skierowaną do 
potencjalnych franczyzobiorców sieci Żabka; 

• w kategorii kampania wewnętrzna – za projekt „Chwaling Days 2021”, czyli akcję 
zachęcającą pracowników do przekazywaniu sobie pochwał, podziękowań i wyrazów 
wdzięczności; 

• w kategorii Key visual – za kreację graficzną projektu „Badanie Gallupa" dot. zaangażowania 
pracowników. 

Employer Branding Excelllence Awards to konkurs, którego ideą jest nagrodzenie najlepszych 
praktyk employer brandingowych w Polsce oraz szerzenie dobrych praktyk, które mogą stać się 
wzorem i inspiracją dla innych pracodawców. Zwycięzców wskazuje jury, w skład którego wchodzą 
przedstawiciele organizatora konkursu oraz eksperci z zakresu EB i dziedzin powiązanych z 
kategoriami konkursowymi. 

W konkursie mogli uczestniczyć pracodawcy, którzy w ciągu ostatnich 12 miesięcy prowadzili 
działania, mające na celu budowanie marki pracodawcy oraz pozyskanie, rozwój i utrzymanie w 
organizacji pracowników i którzy chcą być inspiracją dla innych. 
________________________ 
 
Żabka Polska Sp. z o.o. jest właścicielem najszybciej rozwijającej się sieci sklepów typu convenience w Polsce i jednym z 
najbardziej dynamicznych formatów na świecie, otwierając  ponad 4000 nowych sklepów  w latach 2016-21. Około 15,5 
miliona polskich konsumentów mieszka nie dalej, niż 500 m od najbliższej Żabki. W ramach strategii odpowiedzialności 
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Żabka podjęła się zobowiązań w zakresie dobrego żywienia, usług ułatwiających zrównoważone życie, rozwoju 
przedsiębiorczości, różnorodności i włączającej kultury 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/ 
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