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Szanowni Państwo,

przed Państwem najważniejsze informacje z raportu 

prezentującego odpowiedzialność Żabki w roku 2020, 

który był czasem wyjątkowym nie tylko z perspektywy 

naszej firmy, ale dla całej gospodarki i społeczeństwa. 

Pandemia stała się lekcją pokory, a dla Żabki okazała się 

też niespodziewanym testem ludzi, struktur, organizacji i 

wartości. Z satysfakcją oceniam, że egzamin ten zdaliśmy - 

pokazaliśmy, że nasze odpowiedzialne podejście i wyjątkowa 

zdolność adaptacji procentują w otoczeniu, które jest 

nieprzewidywalne. Doświadczenia z 2020 roku sprawiają, że 

w przyszłość patrzymy z odwagą i entuzjazmem, wyznaczając 

ambitne cele.

Mimo pandemii, w 2020 roku nie zwolniliśmy tempa. 

Zakończyliśmy remodeling i otworzyliśmy 1000 nowych 

sklepów. Nasz model biznesowy opieramy o stały rozwój 

formatu i technologii, a prowadzone w tych wymiarach działania 

integrujemy z odpowiedzialnością społeczną. Ekspansję naszej 

sieci prowadzimy wraz z doskonaleniem formatu modern 

convenience i rozwojem filozofii franczyzocentryczności. 

Rozwój technologiczny pomaga nam wdrażać i udoskonalać 

nowoczesne narzędzia pracy i innowacyjne rozwiązania 

ułatwiające zarządzanie sklepami i komunikację z klientem. 

Nie zapominamy jednocześnie o naszej odpowiedzialności 

- chcemy promować zrównoważony styl życia, pozytywnie 

wpływać na otoczenie, kontynuować budowę odpowiedzialnej 

i etycznej organizacji oraz dbać o środowisko naturalne. 

Potwierdzeniem tego jest przyjęta na początku 2021 

roku Strategia Odpowiedzialności Grupy Żabka, która 

wyznacza nasze ambicje i kierunki rozwoju w obszarze 

odpowiedzialności przedsiębiorstw i zrównoważonego 

rozwoju. Jest deklaracją rozwoju z poszanowaniem naszego 

otoczenia. Nowo przyjęta Strategia Odpowiedzialności 

jest zintegrowana ze strategią biznesową, dzięki czemu 

Żabka realizuje swoją misję w sposób zrównoważony.

Pandemia pokazała tysiącom franczyzobiorców, jaką 

wartością jest posiadanie stabilnego partnera, który w 

tak nadzwyczajnej sytuacji jest w stanie pomóc rozwijać 

biznes. W czasie pandemii, przeznaczyliśmy 100 mln zł 

na wsparcie franczyzobiorców. Dostarczyliśmy m. in.  

bezpłatnie do sklepów płyny dezynfekujące, maseczki, ale też 

przekazaliśmy pomoc finansową dla tych placówek, które 

przez obostrzenia sanitarne straciły klientów. Na przykładtych 

tych znajdujących się w okolicach opustoszałych budynków 

biurowych. Dzięki temu zapewniliśmy franczyzobiorcom 

ciągłość działania, a naszym klientom - nieprzerwaną 

możliwość robienia bezpiecznych zakupów.

Serdecznie zapraszam do lektury pełnej wersji Raportu 

Odpowiedzialności 2020, która jest dostępna na stronie 

www.raportodpowiedzialnosci.zabka.pl.

Z wyrazami szacunku,

Tomasz Suchański

Prezes Zarządu

List Prezesa

O nas

Jesteśmy europejskim liderem w tworzeniu 
rozwiązań convenience dla klientów.  
Działamy jako Grupa Żabka, na która składają się: 

Żabka Polska skupiająca obszar handlowy

Żabka Future odpowiedzialna za nowe inwestycje, 
rozwój biznesu i narzędzi technologicznych

Przywództwo Strategiczne, czyli zespoły 
odpowiedzialne za wyznaczanie strategicznych 
kierunków rozwoju Grupy

Nasza misja:

„Tworzenie wartości 
poprzez upraszczanie 
ludziom życia”

Misję realizujemy w zgodzie
z wartościami, jakimi są:  
 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ AMBICJAOTWARTOŚĆ WIARYGODNOŚĆ
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6899

100%

33 tys.
3,8 mln

98,4%

1000
5518

Żabek działało w Polsce pod 
koniec 2020 r. – to o 896 
placówek więcej niż w 2019 r.1

Fot.  
1000-ny otwarty w 2020 roku sklep Żabki,  
ul. Chmielna w Warszawie

miejsc pracy w Polsce jest 
pośrednio lub bezpośrednio 
tworzonych przez Żabkę

współpracujących z nami wytwórców sprawdzono pod 
kątem międzynarodowych standardów i systemów 
zarządzania bezpieczeństwem żywności

użytkowników aplikacji Żappka  
na koniec 2020 roku

naszych dostawców  
towarowych pochodzi  
z Polski

Ponad
2 500 000
klientów odwiedza Żabki każdego dnia

Blisko

Blisko

nowych sklepów

franczyzobiorcami (wzrost o 30%  
w porównaniu do 2019 roku) oraz 
blisko 500 dostawcami

Otworzyliśmy

Na koniec 2020 r. 
współpracowaliśmy z

Wzrost skali działania
w 2020 roku

Liczba nowo otwartych sklepów netto uwzględniająca liczbę nowych sklepów po odliczeniu sklepów niedziałających na koniec 2020 roku.1
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Osiągnęliśmy rekordowy 
poziom zaangażowania 
pracowników mierzony przez 
Instytut Gallupa: 4,24/5Żabka po raz pierwszy przekroczyła  

10 mld rocznego przychodu

10,2 mld zł

100%

19%

100%

4.24/5

NPS  
48 pkt

NPS 29 pkt

200
O 19% wzrosła sprzedaż w Żabce  
w 2020 r. w porównaniu z 2019 r.

Osiągnęliśmy najwyższy  
w dotychczasowej historii  
wynik satysfakcji (NPS2)  
klienta: aż o 11 pkt więcej  
niż w ubiegłym roku

plastiku odzyskaliśmy 
w markach własnych  
i materiałach w sklepie

artykułów marki własnej 
objęliśmy programem „Żywić 
odpowiedzialnie Polaków”

Osiągnęliśmy rekordowy
wzrost satysfakcji
franczyzobiorców
o 29 pkt w stosunku do 
roku poprzedniego

sklepów Żabka - dzięki 

zakończonemu w 2020 roku 

procesowi remodelingu - 

działa w nowym formacie

Ponad

NPS

-7%
Spadek intensywności 
emisji gazów 
cieplarnianych  
(zakres 1,2,3)  
w przeliczeniu na 
przychody ze sprzedaży

NPS - Net Promoter Score, metoda oceny satysfakcji klientów, franczyzobiorców, partnerów biznesowych lub pracowników. Wartości NPS osiągają wartość 

pomiędzy -100 pkt i 100 pkt, gdzie -100 pkt oznacza krytyczną opinię wszystkich badanych, a 100 pkt - pozytywną.

2

Sukces pomimo trudnych
warunków pandemii
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Odpowiedzialni społecznie 
w kryzysie 

34,5 mln

17 mln zł

100%

96%

maseczek jednorazowych 
sprzedaliśmy bez marży

niemal tyle wyniosła wartość 
darowizn przekazanych przez Żabkę

Objęliśmy

sklepów standardem i audytami 
Bezpieczeństwo i Higiena+ TÜV NORD

pracowników biurowych miało możliwość 
natychmiastowego przejścia na pracę 
zdalną

100 mln zł
wydaliśmy na zapewnienie 
bezpieczeństwa klientów, 
pracowników i franczyzobiorców 
w związku z pandemią COVID-19

Przeprowadziliśmy ponad

testów antygenowych

20 tys.

30 webinariów wspierających naszych 
pracowników w okresie izolacji i pracy 
zdalnej

na testy w kierunku  
SARS-CoV-2

Przeprowadziliśmy  
ponad

2 mln zł
Przeznaczyliśmy 
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• Przystąpienie do Science Based Targets initiative3

• Uruchomienie sklepu zasilanego w 100% zieloną energią

• Osiągnięcie neutralności plastikowej w zakresie  

opakowań własnych 

• Zakończenie remodelingu sklepów i zastosowanie  

nowych proekologicznych rozwiązań

4. Zielona planeta

• Program „Żywić Odpowiedzialnie Polaków”

• Uruchomienie usługi „Zamów i odbierz”

• Rozbudowa oferty o produkty funkcjonalne  

(np. shoty S!)

• Wprowadzenie do sprzedaży roślinnych zamien-

ników mięsa i nabiału (m. in. 100% roślinny  

burger - Wegger) 

• Wdrożenie kodów GS1 i systemu zarządzania 

terminami przydatności do spożycia

1. Zrównoważony styl życia

• Wsparcie interesariuszy w trakcie COVID-19

• Przystąpienie do United Nations Global Compact 

• Partnerstwa na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym

• Wprowadzenie Cyberstore - nowoczesnego narzędzia 

cyfrowego wspierającego naszych franczyzobiorców

• Strategiczne partnerstwo z Żywiec Zdrój i rozbudowa 

sieci EKOmatów

2. Pozytywny wpływ na otoczenie

• Przeprowadzenie audytów BIH+

• Standaryzacja wskaźników pozafinansowych

• Podniesienie poziomu zaangażowania pracowników 

względem wyników za rok 2019

• Obniżenie poziomu rotacji pracowników względem 

wyników za rok 2019

3. Odpowiedzialna organizacja

Co w 2020 roku zrobiliśmy  
w ramach Strategii Odpowiedzialności?

W 2021 roku.3

W 2020 roku podjęliśmy szereg działań w obszarze 

odpowiedzialności przedsiębiorstw i zrównoważonego

rozwoju. Oto kluczowe inicjatywy zrealizowane w 

każdym z filarów naszej Strategii Odpowiedniości: 
Zielona planeta

Zr
ów

noważone życie w zgodzie z planetą, dla każdego i na co dzień

Pozytyw
ny w

pływ
 

na otoczenie

st
yl

 ży

cia

 organizacja

Odpowiedzialna

Zr
ów

noważony

MISJA
Tworzymy wartość

poprzez upraszczanie
ludziom życia

Klienci,
Konsumenci

 

Inwestorzy

Franczyzobiorcy, 
Kasjerzy

Lokalna 
społeczność

Organizacje
pozarządowe, 
Stowarzyszenia

 
 

Dostawcy,
Partnerzy 
biznesowi

 

Pracownicy, 
Współpracownicy

Planeta
Ziemia01

W kierunku neutralności 
Zmiany klimatu w coraz większym 
stopniu zaczynają wpływać na 
nasze życie. Polacy oczekują od 
biznesu podjęcia działań.

Filar:  
Zielona Planeta

03
W ciągłym ruchu
Mamy coraz więcej obowiązków, 
a coraz mniej czasu. Dlatego 
dziś bardziej, niż kiedykolwiek 
wcześniej, cenimy sobie 
dostępność i wygodę.

Filar:  
Zrównoważony styl życia

04
Zdrowa równowaga
Chcemy żyć zdrowo. Nasza 
świadomość znaczenia dobrego 
odżywiania wzrasta.

Filar:  
Zrównoważony styl życia

05
Cyfrowe życie 
Cyfryzacja wpływa na każdy obszar 
naszego życia. Klienci oczekują innowacji 
technologicznych, które ułatwią im 
życie i oszczędzą czas.

Filar:   
Zrównoważony styl życia
Pozytywny wpływ na otoczenie

06
Otwartość i różnorodność
Coraz więcej firm przekonuje się o 
potencjale tkwiącym w różnorodności. 
Sukces odniosą Ci, którzy pozostaną 
otwarci na szybko zachodzące zmiany 
społeczne.

Filar:   
Odpowiedzialna organizacja

07
Liczy się zaufanie
Według badań ponad połowa 
klientów uznaje zaufanie do 
marki za istotny aspekt przy 
podejmowanych decyzjach 
zakupowych. 

Filar:   
Odpowiedzialna organizacja
Pozytywny wpływ na otoczenie

Naszą strategię tworzą cztery filary.  
W ramach każdego z nich określone 
zostały obszary naszych działań, a także 
ilościowe i jakościowe cele.

Nasze zobowiązanie to zrównoważone 
życie, w zgodzie z planetą, dla każdego 
i na co dzień!

02

7 najważniejszych trendów 
przyszłości, które adresuje 
nasza strategia

Otoczenie, w jakim funkcjonujemy coraz szybciej się zmienia. 

Wzrost świadomości konsumentów, nowe technologie oraz 

coraz bardziej istotne problemy środowiskowe to tylko 

niektóre ze zjawisk, na które muszą reagować odpowiedzialnie 

prowadzone biznesy.

Dążenie do cyrkularności
Coraz więcej firm dostrzega 
korzyści wynikające z gospodarki 
o obiegu zamkniętym, która 
minimalizuje ilość odpadów  
i dba o ich ponowne życie.

Filar:  
Zielona Planeta
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FILAR I:  
ZRÓWNOWAŻONY  
STYL ŻYCIA

FILAR II:  
POZYTYWNY WPŁYW 
NA OTOCZENIE

Nasze kapitały angażowane  
na rzecz realizacji strategii

Ułatwiamy klientom zmianę ich  
codziennych nawyków na lepsze  
dla nich i dla planety czyniąc  
zrównoważone wybory oczywistymi.

Oddziałujemy na przedsiębiorców 
i lokalne społeczności pozytywnie 
wpływając na zmianę ich najbliższego 
otoczenia i zrównoważony rozwój.

1.1.  Dobre żywienie

1.2.  Przeciwdziałanie marnowaniu  
        żywności

1.3. Usługi ułatwiające  
        zrównoważony styl życia

2.1. Rozwój przedsiębiorczości

2.2. Budowanie partnerstw  
        na rzecz pozytywnej zmiany 
 
2.3. Aktywizacja społeczności

• Finansowy
• Wytworzony
• Intelektualny

• Ludzki
• Społeczny
• Naturalny

Zielona planeta

Zr
ów

noważone życie w zgodzie z planetą, dla każdego i na co dzień

Pozytyw
ny w

pływ
 

na otoczenie

st
yl

 ży

cia

 organizacja

Odpowiedzialna

Zr
ów

noważony

MISJA
Tworzymy wartość

poprzez upraszczanie
ludziom życia

Klienci,
Konsumenci

 

Inwestorzy

Franczyzobiorcy, 
Kasjerzy

Lokalna 
społeczność

Organizacje
pozarządowe, 
Stowarzyszenia

 
 

Dostawcy,
Partnerzy 
biznesowi

 

Pracownicy, 
Współpracownicy

Planeta 
Ziemia 

FILAR IV:  
ZIELONA PLANETA

Minimalizujemy swój ślad 
środowiskowy w całym łańcuchu 
wartości, aby chronić planetę.

4.1. Dekarbonizacja 
        łańcucha wartości  

4.2. Cyrkularność

FILAR III:  
ODPOWIEDZIALNA
ORGANIZACJA

Tworzymy wiarygodną organizację  
ludzi zaangażowanych w budowanie  
wartości biznesu w sposób  
zrównoważony.

3.1. Różnorodność i włączająca  
        kultura organizacyjna

3.2. Ład korporacyjny i odpowiedzialne   
        zarządzanie

3.3. Przejrzystość i wiarygodność

ODPOWIEDZIALNOŚĆ AMBICJAOTWARTOŚĆ WIARYGODNOŚĆ

Nasza Strategia 
Odpowiedzialności
Wierzymy, że przyjazne dla klimatu, zrównoważone 
życie jest możliwe dla każdego i na co dzień. 
Potwierdzeniem tych słów jest przyjęta przez Grupę 
Żabka Strategia Odpowiedzialności, która wyznacza 
nasze ambicje i cele w obszarze zrównoważonego 
rozwoju.
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Zmniejszymy o 

 25% wagę marnowanej żywności w 
operacjach własnych i sklepach, w porównaniu 
do roku bazowego 2020, a docelowo 
zmniejszymy ją o połowę 

Zobowiązania i cele 

W ramach Strategii Odpowiedzialności wyznaczyliśmy 

sobie ambitne cele, które zobowiązujemy się 

zrealizować w ramach każdego filaru strategicznego:

1.  
ZRÓWNOWAŻONY  
STYL ŻYCIA

po

x2 sprzedaż produktów 
żywieniowych marki własnej promujących 
zdrowy i zrównoważony styl życia 
(mierzone wartością sprzedaży w mln zł) 

Będziemy zwiększać poziom satysfakcji 
naszych klientów o

2 pkt każdego roku  

mierzone badaniem NPS tak, aby Żabka była 
ich pierwszym wyborem 

1.1. Dobre żywienie

1.2. Przeciwdziałanie marnowaniu żywności

1.3. Usługi ułatwiające zrównoważony styl życia

2. 
POZYTYWNY WPŁYW  
NA OTOCZENIE

partnerem

do 70%

Podniesiemy poziom satysfakcji franczyzobiorców ze 
współpracy z Żabką mierzony wskaźnikiem NPS o

Będziemy najlepszym

wspierającym innowacyjne i odpowiedzialne 
inicjatywy oraz rozwiązania 

50 000 razy w ciągu roku 
zaangażujemy naszych pracowników i partnerów 
biznesowych* w działania na rzecz zrównoważonego 
rozwoju 

* w tym: franczyzobiorców i ich pracowników 

15 tak, aby Żabka została uznana najlepszym 
modelem franczyzowym w Polsce 

Zwiększymy odsetek franczyzobiorców 
współpracujących z Żabką co najmniej 36 miesięcy

2.1. Rozwój przedsiębiorczości

2.2. Budowanie partnerstw na rzecz pozytywnej zmiany

2.3. Aktywizacja społeczności
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3.1.Różnorodność i włączająca kultura organizacyjna

Zwiększymy zaangażowanie pracowników Żabki tak,  
aby znaleźć się w

top 25% najlepszych pracodawców  

wg badania Instytutu Gallupa 

Zwiększymy satysfakcję pracowników mierzoną 
wskaźnikiem eNPS do poziomu

3.2. Ład korporacyjny i odpowiedzialne zarządzanie

Przeszkolimy

 100% pracowników z obowiązujących zasad 
etyki biznesowej do 2025 roku, co poświadczą swoim 
podpisem i będziemy wzmacniać kulturę pracy opartą o te 
zasady 

Zapoznamy

100% naszych partnerów biznesowych z 
Kodeksem Postępowania do 2025 roku, na co uzyskamy 
ich pisemne poświadczenie i będziemy rozwijać współpracę 
opartą o ten Kodeks

Uwzględnimy czynniki

3.3. Przejrzystość i wiarygodność

Będziemy

po

2025

2025

cele realizowane  
w ujęciu ciągłym

cele z terminem 
realizacji do 2025 r. 

cele z terminem 
realizacji po 2025 r. 

po

3.  
ODPOWIEDZIALNA 
ORGANIZACJA

4. 
ZIELONA PLANETA

4.1. Dekarbonizacja łańcucha wartości

Osiągniemy

(w ujęciu emisji gazów cieplarnianych w zakresie 1 i 2)

Ograniczymy

w zakresie 3 (zgodnie z celami Science-Based Targets)

4.2. Cyrkularność
Osiągniemy

(odzyskamy i ponownie wykorzystamy 100% plastiku 
wprowadzonego na rynek przez Żabkę)

powyżej 65 

raportować

neutralność  
klimatyczną

intensywność 
emisji

neutralność 
w obszarze 
plastiku

ESG
we wszystkich naszych kluczowych decyzjach i inwestycjach 

zewnętrznie według najlepszych praktyk i z uwzględnieniem 
międzynarodowych standardów 
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Papier, na którym wydrukowany został  

niniejszy folder to papier IMPACT  

- niepowlekany i spulchniony, o wysokiej 

nieprzezroczystości, odporności na starzenie, 

pochodzący w 100% z recyklingu. Posiada 

międzynarodowe certyfikaty Blue Angel,  

FSC, EU Ecolabel, Nordic Swan Ecolabel,  

ISO 9001, ISO 14001 oraz DIN 6738.

Więcej o naszych 
działaniach w zakresie 
realizacji Strategii 
Odpowiedzialności 
znajdziesz w naszym 
trzecim raporcie 
zrównoważonego 
rozwoju „Wygodnie i 
Odpowiedzialnie”, który jest 
dostępny na stronie

www.raportodpowiedzialnosci.zabka.pl.

Rafał Rudzki

Dyrektor ds. ESG 

Rudzki.Rafal@zabka.pl

Anna Jarzębowska

Ekspert ds. CSR

Jarzebowska.Anna@zabka.pl

Anna Gorączka

Green Officer

Goraczka.Anna@zabka.pl




