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Wprowadzenie
Misją naszej firmy jest upraszczanie
ludziom życia. To wydawałoby się proste zadanie, w czasach koronawirusa
nabiera zupełnie nowego znaczenia.
Przez wiele tygodni epidemii w Polsce
zrobiliśmy w Żabce wszystko, aby
naszym kluczowym interesariuszom
– klientom oraz franczyzobiorcom
i pracownikom – ułatwić codzienne
funkcjonowanie. Franczyzobiorcy
otrzymali wsparcie, które pozwoliło
im utrzymać i każdego dnia otwierać
swoje placówki. Pracownicy mogli
bezpiecznie pracować ze swoich domów. Klienci zaś – i mowa tu
o setkach tysięcy Polaków – mogli
bezpiecznie i blisko swojego domu
zrobić zakupy i zaopatrzyć się
w produkty, których często brakowało na półkach innych sklepów. Zawarte w naszej misji upraszczanie życia
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chyba nigdy nie było tak ważne, jak
w ostatnich miesiącach – wierzę, że
w czasie ogromnego i zrozumiałego
niepokoju o swoje zdrowie i przyszłość otwarte Żabki w całej Polsce
pomogły, choć trochę mniej martwić
się codziennością. Pandemia
COVID-19 pokazała, jaka jest siła
sieci franczyzowych. Franczyzodawcy, poprzez swoją skalę i możliwość
elastycznego dostosowania się, są
w stanie pomóc przedsiębiorcom
w przejściu tego trudnego czasu.
Mamy wiele sygnałów, że franczyzobiorcy są zadowoleni ze współpracy,
a okazane im wsparcie znacząco
zwiększyło ich zaufanie do organizacji. Ostatnie badanie satysfakcji
przyniosło najlepszy wynik w historii.
Dziś mogę z dumą powiedzieć, że nasi
franczyzobiorcy, pracownicy i współ-

pracownicy podeszli do wyzwania
kryzysowego w sposób odpowiedzialny, z otwartością i z pełnym zaangażowaniem. Wiemy już również, że
w trudnych czasach możemy liczyć
na naszych klientów. Wszyscy zasługują na najwyższy szacunek i podziękowania. Szczególnie jednak chciałbym podziękować ogromnej grupie
franczyzobiorców i pracowników,
którzy zaangażowali się w lokalną
pomoc placówkom zdrowia.

Z wyrazami szacunku
Tomasz Suchański
CEO

Kluczowe
liczby

Możliwość pracy
zdalnej dla

100%
pracowników biurowych

Dystrybucja

28
mln
maseczek bez marży handlowej

Dystrybucja wśród
franczyzobiorców ponad

400 tys.
litrów płynów dezynfekujących
do rąk i blatów

4,5 mln

złotych wsparcia do dyspozycji
Ministerstwa Zdrowia na działania
związane z zagrożeniem
epidemicznym

86%
franczyzobiorców pozytywnie
oceniło wsparcie zapewnione
przez Żabkę podczas pandemii

3
mln
złotych zebranych wspólnie z użytkownikami aplikacji Żappka w akcji
„Ty wymieniasz my podwajamy”
– na pomoc 16 szpitalom zakaźnym
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Kalendarium działań Żabki
w odpowiedzi na sytuację
epidemiczną i nowe przepisy dotyczące
działalności handlowej
Podczas dynamicznie zmieniającej się
w kraju sytuacji epidemicznej, staraliśmy się swoimi działaniami
i decyzjami wyprzedzać zbliżające się
obowiązki i zalecenia rządowe.
M.in. jeszcze przed zamknięciem
szkół i przedszkoli oraz wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego zdecydowaliśmy się na umożliwienie wszystkim pracownikom
biurowym pracy zdalnej, a przed
wprowadzeniem obowiązku zakrywania twarzy rozpoczęliśmy dystrybucję
28 mln maseczek bez marży.

Wydarzenia w kraju:
8 marca

11 marca

14 marca

20 marca

16 kwietnia

wejście w życie
specustawy

zamknięcie szkół
i przedszkoli
w Polsce

wprowadzenie
stanu zagrożenia
epidemicznego

ogłoszenie stanu
epidemii do
odwołania

wprowadzenie
obowiązku
noszenia
maseczek

marzec

kwiecień

Działania Żabki:
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4 marca

10 marca

12 marca

16 marca

6 kwietnia

13 kwietnia

pierwsze
spotkanie BCP
dotyczące epidemii COVID-19

pierwsze
spotkanie sztabu
koordynującego

wprowadzenie
home office dla
pracowników biurowych

4,5 mln zł
na walkę
z koronawirusem

testy usług:
• Zamów i odbierz
• Żabka do domu

rozpoczęcie
akcji „maseczki
bez zysku
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Sprawnie dzięki
skutecznym planom
Żadna organizacja, nie tylko w Polsce,
nie była przygotowana w 100%
na to, co wydarzyło się na świecie
w pierwszych miesiącach 2020 roku.
Skala i szybkość rozprzestrzeniania
się pandemii zaskoczyła rządy, biznes
i społeczeństwo na całym świecie.
Nie znaczy to jednak, że wszyscy byli
nieprzygotowani w takim samym
stopniu. W Żabce wiemy, że nasze
kryzysowe plany zdały egzamin.
Wszystkim osobom na stanowiskach
kierowniczych w Żabce, koronawirus
przypomniał, jak ważne jest sprawne
zarządzani. Zanim świat usłyszał
o COVID-19, przygotowaliśmy
w naszej organizacji plany prowadzenia działalności i kluczowych procesów w przypadku wystąpienia zakłóceń w normalnym funkcjonowaniu lub
katastrofy (tzw. Business Continuity
Plan). Dzięki gotowym scenariuszom

działania – wymagającym oczywiście
odpowiednich adaptacji – możemy
dziś powiedzieć, że Żabka w Polsce
była ze swoimi decyzjami o krok nie
tylko przed konkurencją, ale również
przed całym rynkiem.
W czasie pandemii wiedzieliśmy jak
reagować, a także podejmowaliśmy
świadome i szybkie decyzje, które
pozwoliły nam zachować ciągłość
biznesu. Zmiany w firmie – patrząc na
skalę naszej działalności - zachodziły
błyskawicznie.

W Żabce przede wszystkim nastąpiła
zamiana sposobu zarządzania. Powołaliśmy sztab kryzysowy i maksymalnie skróciliśmy łańcuch decyzyjny.
Natychmiast również podjęliśmy
decyzje o pracy zdalnej wszędzie tam,
gdzie to możliwe. Oczywiście działania – jak to ma zwykle miejsce w naszej firmie – na bieżąco konsultowane
były z Radą Franczyzobiorców. Żabka
– zarówno na poziomie pracodawcy
i franczyzodawcy jak i na poziomie
tysięcy franczyzobiorców zaadaptowała się do nowych warunków bardzo
szybko.

Przemysław Kijewski
Szef sztabu kryzysowego,
w okresie od lutego do maja 2020
Dyrektor Sprzedaży

Nasze najważniejsze działania
w odpowiedzi na pandemię koronawirusa:

10.03

Powołanie już 10 marca centralnego
sztabu kryzysowego na poziomie zarządu
firmy oraz dyrektorów działów technicznego, prawnego, informatycznego
i finansowego, a także dyrektora ds.
korporacyjnych. Sztab w pierwszych tygodniach pandemii spotykał się dwa razy
dziennie.

Powołanie interdyscyplinarnego zespołu
operacyjnego składającego się z managerów projektów koordynujących poszczególne zadania. Zespół operacyjny od 10
marca codziennie raportuje do sztabu
kryzysowego.
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Regularne spotkania z Radą Franczyzobiorców (14 spotkań Rady w okresie
marzec-czerwiec oraz 20 spotkań online
z franczyzobiorcami w ramach tzw. Grup
Warsztatowych omawiając bieżące kwestie).

Uruchomienie wykraczających poza umowy mechanizmów pomagających franczyzobiorcom utrzymać ciągłość
działania i ograniczyć zwolnienia pracowników.

Stworzenie warunków efektywnej pracy
zdalnej dla każdego pracownika.

Priorytety naszych
działań podczas
pandemii

Bezpieczeństwo
pracowników

Bezpieczeństwo
franczyzobiorców

Bezpieczeństwo
klientów

Nasze działania były skuteczne, ponieważ dobrze je zaplanowaliśmy.
Aby zapewnić naszym klientom możliwość robienia bezpiecznych zakupów musieliśmy wszystkie działania
zacząć od siebie - naszych pracowników i franczyzobiorców - dzieki
czemu poprzez wyposażenie ich
w odpowiednie środki i wiedzę zapewniliśmy ciągłość naszych operacji.

W drugiej kolejności w odpowiednie
środki i wiedzę musieliśmy uzbroić
franczyzobiorców. Dzięki tym działaniom klienci mimo pandemii mogli
bezpiecznie odwiedzać nasze sklepy.
Uniknęliśmy drastycznego spadku
przychodów, zapewniliśmy regularne
dostawy w ponad sześciu tysiącach
Żabek i umożliwiliśmy zakupy blisko
domu milionom Polaków, a wszyst-

ko to udało się osiągnąć z bardzo
wysokim poziomem zaangażowania
franczyzobiorców oraz pracowników.
Potwierdziliśmy wartość i znaczenie
małych lokalnych sklepów i przekonaliśmy się, że w fundamencie strategii Żabki są elementy, które
w trudnym czasie dają przewagę konkurencyjną.

O krok przed
innymi
Chcemy być organizacją gotową na przyszłość.
Już kilka tygodni po wybuchu pandemii powołaliśmy
zespół „What’s next?”, który pracował nad modelami
rozwoju rynku i potrzeb konsumenckich po zakończeniu zagrożenia koronawirusem. Nasi eksperci
analizowali m.in. strategię ekspansji sieci, potencjalną konieczność modyfikacji asortymentu oraz
zmiany marketingowe.

What’s
next?

Dobra

Praktyka

What’s
next?
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Bezpieczeństwo naszych
pracowników
Nasz zespół to ponad 1 700 osób
z czego ponad połowa pracuje
w centrach logistycznych, a reszta
w centrali naszej firmy. Wszystkim
musieliśmy w czasie pandemii zapewnić bezpieczną pracę – w magazynach
oraz centrali zaostrzyliśmy reżim
sanitarny,a pracownikom biurowym
zaproponowaliśmy pracę zdalną.
Naszym priorytetem było szybkie
i sprawne zapewnienie każdemu pracownikowi możliwości bezpiecznego
wykonywania swoich obowiązków
służbowych.

Domowe biuro…
Wszystko co możliwe, najszybciej jak
się da – tak w skrócie można podsumować nasze koronawirusowe
działania w zakresie bezpieczeństwa
pracowników biur i magazynów Żabki.
Zmiany w trybie pracy wprowadzaliśmy jeszcze przed pierwszym przypadkiem COVID-19 w Polsce. Nie
czekaliśmy i nie odkładaliśmy decyzji
– bezpieczeństwo pracowników zawsze było w Żabce absolutnym priorytetem. Pierwsze decyzje związane
z koronawirusem zapadły w Żabce już
w lutym. Wprowadziliśmy ograniczenia dotyczące spotkań wewnętrznych
i odwołane zostały wyjazdy służbowe
do krajów i miejsc, w których istniała
możliwość zarażenia się wirusem. Do
pracowników trafiły pierwsze komunikaty związane z prewencją i wytyczne
związane z zachowaniem bezpieczeństwa.
12

Od 13 marca wszyscy nasi pracownicy biurowi otrzymali możliwość
pracy zdalnej – skorzystało z niej
90% zespołu. Do realizacji codziennych obowiązków wykorzystaliśmy
dobrze znane załodze oprogramowanie biurowe. Aby proces „przechodzenia do on-line’u” przebiegł płynnie,
zorganizowaliśmy internetowe szkolenia i warsztaty dotyczące narzędzi
i zasad pracy zdalnej. Wszystkie techniczne informacje (instrukcje, samouczki, informacje o połączeniach
VPN, etc) umieściliśmy na dobrze
znanej pracownikom platformie komunikacji wewnętrznej.
W relacjach z pracownikami stawiamy na szczerą i bieżącą komunikację.
Pierwsze informacje o ryzyku zarażenia przekazywaliśmy już w lutym, a od
momentu wybuchu epidemii w Polsce
praktycznie codziennie przesyłamy

załodze specjalny, koronawirusowy
newsletter. Opisujemy w nich działania naszej sieci podejmowane
w związku z COVID-19, przypominamy o nowych regulacjach oraz odpowiadamy na najważniejsze pytania
i wątpliwości związane z wirusem.
W ciągu dosłownie kilku dni dokonaliśmy w Żabce głębokich zmian w trybie naszej pracy. Dziś z dumą możemy
powiedzieć, że nasi pracownicy zdali
ten trudny egzamin celująco – Żabka
w dobie pandemii i związanych z nią
wyzwań pracowała sprawnie i skutecznie.

Wirtualne
spotkania
Town Hall
Ogromnym powodzeniem wśród
załogi cieszył się organizowany
w czasie epidemii Town Hall – będący
wirtualnym spotkaniem wszystkich
pracowników z zarządem firmy. Każdy
pracownik miał możliwość przekazania przed spotkaniem swoich pytań,
uwag czy przemyśleń. Na wszystkie
pojawiające się wśród pracowników
wątpliwości odpowiadali on-line
przedstawiciele kierownictwa firmy.
Town Hall stanowi ważny element
naszej komunikacji z pracownikami
– pozwala „u źródła” dowiedzieć się
o sytuacji w firmie oraz planach na
najbliższy czas.

Dobra

Praktyka

93%

pracowników stwierdziło,
że spotkanie w formule Town
Hall spełniło ich oczekiwania*
Na podstawie ankiety wypełnionej przez 400 pracowników
po pierwszym zorganizowanym spotkaniu Town Hall

*

Warsztaty
Akademii Żabka
W Żabce szybko zdaliśmy sobie
sprawę, że społeczna izolacja – choć
skuteczna w walce z wirusem – potrafi odcisnąć negatywne piętno na
samopoczuciu i psychice dotkniętych
nią osób. Dlatego zmieniliśmy na czas
pandemii funkcjonowanie Akademii
Żabki, przeistaczając ją w internetowe
centrum wsparcia naszych pracowników. Przygotowaliśmy indywidualne konsultacje z psychologiem dla
pracowników oraz kilkanaście webinariów, m.in.:

Akademia

Dobra

Praktyka

z dr Marcinem Fabjańskim
pt. „Instrukcja obsługi nastroju”

z dr Aleksandrą Piotrowską
pt. „Jak przetrwać pandemię
i wyjść z okresu izolacji?”

z dr Joanną Haidtman
pt. „Jak żyć w czasie izolacji i wracać
do codzienności”
z Janem Krzysztofem,
naczelnikiem TOPR pt. „Jak radzić
sobie w sytuacjach kryzysowych”

Dodatkowo, wszystkim pracownikom
udostępniliśmy możliwość bezpłatnego skorzystania ze zbiorów audioteki.
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Żabka Play
Dobra

Praktyka
Praca w domu z dziećmi to podwójne wyzwanie – dlatego stworzyliśmy
wyjątkowy projekt internetowy
www.zabka.play.pl. Serwis powstał dla
dzieci pracowników i współpracowników oraz franczyzobiorców Żabki.
Na portalu dzieci znajdują m.in. wiele
ciekawostek o otaczającym świecie,
polecenia zabaw, książek i filmów oraz
przedstawienia teatralne, warsztaty
muzyczne i podpowiedzi, jak własnoręcznie zrobić różne prace plastyczne. Dzieci mogą m.in. poznać interesujące fakty z historii, zwiedzić online
jeden z polskich zamków, a następnie
stworzyć własną zbroję, koronę czy
wartownię z tektury. Serwis jest stale
aktualizowany o nowe treści i materiały video. Cieszymy się również

Dobra

Praktyka

Innowacje w służbie
bezpieczeństwa
Zdalna praca nie byłaby możliwa bez
innowacyjnych rozwiązań dostarczanych przez Departament IT.
W czasach pandemii wykorzystaliśmy
wszystkie zalety idei cyfrowego biura,
którą od dłuższego czasu wprowadzamy w Żabce – możliwe stało się
szybkie i łatwe rozpoczęcie z dnia
na dzień zdalnej pracy przez kilkaset
osób. Naszym głównym parterem
technologicznym jest Microsoft,
a znane pracownikom rozwiązania takie jak m.in. Microsoft Teams czy
Microsoft Planner – stały się doskonałym zapleczem do biurowej pracy
zdalnej.
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z informacji przygotowanych przez
naszego partnera – Centralny Dom
Technologii – które przybliżają dzieciom zagadnienia związane z funkcjonowaniem Internetu.

Bezpieczne biuro
podczas pandemii

W czasach pandemii około 60 osób
codziennie przychodziło do pracy.

Choć ogromnie dużo pracy udaje
się wykonywać zdalnie, to charakter
naszego przedsiębiorstwa wymaga,
aby niewielka część załogi ciągle pracowała w ramach dyżurów w biurze.

Dlatego też w biurach cały czas
dostępne są środki dezynfekujące,
maseczki ochronne oraz rękawiczki
jednorazowe. Biuro było regularnie
ozonowane.

Pomiar temperatury
poprzez kamery termowizyjne – pracownicy
z gorączką nie mogą wejść
do biurowca

Ścisłe ograniczenia
organizacji spotkań
wewnętrznych

Dodatkowo, aby zagwarantować
pracownikom maksimum bezpieczeństwa wprowadziliśmy m.in.:

Fizyczny, czasowy
rozdział pracowników
we wszystkich obszarach
biura, szatniach oraz
stołówkach

Komunikacja
COVID
Całą komunikację
wewnętrzną związaną
z COVID-19 oznaczaliśmy
specjalną grafiką.
To proste rozwiązanie
znakomicie pomogło
pracownikom w szybkim
zorientowaniu się, które
z poruszanych spraw
dotyczą walki
z koronawirusem.

WARTO WIEDZIEĆ
COVID-19

NIE PANIKUJ
- MINIMALIZUJ RYZYKO!

Dobra

Praktyka
Zminimalizujesz ryzyko
zakażenia jeśli:
1,5m

Będziesz często
mył ręce ciepłą
wodą z mydłem albo
dezynfekował ręce
- to najlepsza metoda
walki z wirusem

Nie będziesz
dotykał dłońmi
twarzy (ust, nosa,
okolic oczu)

Zachowasz
dystans 1,5m
od drugiej osoby

Będziesz unikał
skupisk ludzi

Ograniczysz
bliski kontakt ze
współpracownikami
(np. w palarni,
w stołówce)

Zachowaj spokój, jeśli:
Masz objawy chorobowe – powiadom
o tym swojego przełożonego i zadzwoń
pod powiatowy/wojewódzki numer numer
stacji Sanitarno-Epidemiologicznej:

Pamiętaj:
Jeśli jesteś w domu i źle
się poczujesz, masz katar,
kaszel, osłabiony organizm
pozostań w domu, poinformuj
o tym przełożonego, powiatową
wojewódzką stację Sanitarno
-Epidemiologiczną oraz
podstawową opiekę zdrowotną

COVID-19

Brak obsługi cateringowej
i zamknięta kantyna
– zamiast tego oferowane
są posiłki marki własnej.

Jeśli źle się poczujesz będąc
w pracy, masz objawy
chorobowe m.in. katar,
kaszel, osłabiony organizm,
niezwłocznie poinformuj o tym
przełożonego.

Koronawirus
rozprzestrzenia
się drogą kropelkową
(kichanie, kaszel),

Wirus potrzebuje czasu na „wyklucie
się” w organizmie człowieka oraz musi
zostać z organizmu wydalony przy
pomocy wydzieliny (z ust, nosa) dlatego
spotkanie osoby potencjalnie zarażonej
nie oznacza od razu zarażenia się,

Jeżeli nawet dotkniesz
powierzchni/przedmiotu
po osobie zarażonej, ale nie
włożysz palca do ust, oka
albo nosa tylko umyjesz
i zdezynfekujesz ręce
mydłem/płynem to się nie
zarazisz.
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Bezpieczny
magazyn
Centra i terminale logistyczne to
miejsca, gdzie praca zdalna w ogromnej większości przypadków nie jest
możliwa. Nasza logistyka to obecnie
5 centrów logistycznych i 21 terminali przeładunkowych. Wiedzieliśmy,
że aby zapewnić naszym klientom
możliwość zakupów, a naszym
franczyzobiorcom możliwość prowadzenia sklepów pracownicy pionu
logistyki muszą pojawić się w pracy.
Aby maksymalnie zadbać o ich bezpieczeństwo, już na początku marca
zmieniliśmy zasady pracy:

• Do kilku razy dziennie została
zwiększona częstotliwośc dezynfekcji wszystkich elementów w
obiektach narażonych na częste
dotykanie przez użytkowników (poręcze, klamki, przyciski, blaty, itp.)

1.

4.

Zabroniliśmy wejścia na teren centrów logistycznych i terminali osobom chorym oraz podejrzanym
o chorobę zakaźną, a w szczególności
zakażoną wirusem SARS-CoV-2,
a także wszystkim osobom objętym
obowiązkową hospitalizacją, izolacją,
kwarantanną, lub nadzorem epidemiologicznym;

Aby unikać skupisk pracowników,
wprowadziliśmy dłuższe przerwy
pomiędzy zmianami.

2.
Zakazem objęliśmy też osoby, u których występuje gorączka, kaszel lub
duszności;

3.

kontenery z kamerami termowizyjnymi przed wjazdem do każdego
Centrum.

• Zwiększyliśmy częstotliwość mycia
i dezynfekcji pomieszczeń wspólnych.
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Udostępniliśmy pracownikom środki
do dezynfekcji rąk w wielu miejscach
przed wejściem do biura w toaletach,
salach spotkań, stołówkach.

Uwaga!

Przypominamy o przestrzeganiu
podstawowych zasad higieny!

1.

Przypominamy o obowiązku noszenia
maseczek jednorazowych
u pracowników obszaru magazynu.
Zmiana maseczki powinna nastąpić
co 4 godziny lub częściej
w przypadku zawilgocenia.
Pracownicy kompletacji nie mają
obowiązku noszenia maseczek.
2.

Noszenie maseczek jednorazowych
obowiązuje również pracowników
biurowych CL, gdzie nie ma
możliwości zachowania bezpiecznej,
1,5 metrowej odległości oraz w ciągach
komunikacyjnych - zmiana maseczek
co 4 godziny lub częściej w przypadku
zawilgocenia.

Znacznie zwiększyliśmy i tak już
wysoki reżim higieniczny:
• Wszystkim naszym pracownikom
i współpracownikom zapewniliśmy
dostęp do środków ochrony osobistej, m.in maseczek, przyłbic
i rękawiczek, zabezpieczających ich
podczas wykonywania obowiązków
służbowych. Rozpoczęliśmy badanie temperatury wszystkim osobom
wchodzącym na teren Centrum
Logistycznego. Po kilku tygodniach
zorganizowaliśmy też dedykowane

W szatniach osoby pracujące na tych
samych zmianach, miały oddalone od siebie szafki, a na podłogach
znalazły się dodatkowe oznakowania,
które przypominały o zachowaniu
1,5m dystansu. Podobnie biurka, przy
których pracują osoby z administracji, oddalone są od siebie o ustawowe
1,5m. Ograniczyliśmy też możliwość
korzystania ze stołówek i palarni oraz
wstrzymaliśmy dowóz cateringu pracownikom wydajemy dania gotowe naszych marek własnych. Nowe
zasady nie ominęły też naszej dokumentacji, która zanim trafi do magazynu, przebywa na kwarantannie.

3.

Zwiększenie częstotliwości prania
odzieży (2 razy w tygodniu)
- weryfikacja stanu odzieży
przed rozpoczęciem prac

Pamiętaj!
Maseczki dostępne
są dla wszystkich
pracowników*
*o szczegóły zapytaj przełożonego

Przez cały czas trwania pandemii
dostarczamy pracownikom logistyki
aktualną wiedzę na temat koronawirusa oraz sposobów zapobiegania
zarażeniu. W widocznych miejscach
w naszych centrach i terminalach
umieściliśmy plakaty związane
z profilaktyką COVID-19 i przypominające o koniecznych zasadach
postępowania. Stosowne komunikaty
były także wyświetlane na telebimach. W informacjach staramy się
odpowiedzieć na najczęściej zadawane przez pracowników pytania.
Przygotowaliśmy na przykład precyzyjną instrukcję postępowania ze
zużytymi maseczkami i rękawiczkami
oraz wytyczne dla przełożonych,
w jaki sposób mają się zachować
w przypadku, gdy jeden z pracowników będzie miał objawy choroby.

Dobra

Praktyka

Każda osoba wchodząca
na obszar magazynowy
składa specjalne
oświadczenie o braku
objawów chorobowych,
wskazań w zakresie
kwarantanny i izolacji,
a także braku nadzoru
epidemiologicznego
w ciągu ostatnich
14 dni i przestrzeganiu
regulaminu obiektu.

Miej nadzieję na najlepsze, przygotuj
się na najgorsze – ta zasada towarzyszyła nam od początku naszych
działań związanych z COVID-19
w obszarze logistyki. Wiedzieliśmy,
że ciągłość dostaw nie może zostać
zaburzona, bo to nie tylko narazi
naszych franczyzobiorców na straty, ale przede wszystkim znacznie
utrudni codzienne zakupy blisko
domu milionom Polaków. Dlatego
przygotowaliśmy się na różne, również bardzo pesymistyczne, warianty
rozwoju pandemii – przykładem może
być choćby decyzja o zabezpieczeniu
rezerwowych grup pracowników
w centrach logistycznych na wypadek, gdyby duża część załogi została
skierowana na kwarantannę.

Katarzyna Słabowska
Dyrektor Departamentu Logistyki

Odpowiednie
przeszkolenie
Przeszkoliliśmy naszych pracowników
pionu dystrybucji na różne scenariusze związane z pandemią. Doskonałym przykładem naszego podejścia,
może być opracowana już w marcu
procedura związana z kierowcami
wjeżdżającymi na teren centrów logistycznych i terminali przeładunkowych. Przygotowaliśmy wiele scenariuszy reakcji w przypadku podejrzeń
o COVID-19 – oddzielne działania
zostały przewidziane dla kierowców
dystrybucji lokalnej, inne dla kierow-

Dobra
ców dystrybucji liniowej. Przewidzieliśmy sytuacje, w których towar był
natychmiast niezbędny w magazynie
oraz takie, w których czasowo nie
musiał być dostarczony. Podobnie
szczegółową instrukcję przygotowaliśmy dla osób odbierających przesyłki kurierskie – opracowane zostały
zalecenia w zakresie prewencji i tryb
postepowania prewencyjnego, które
mają zabezpieczyć pracowników
przed możliwością zarażanie się poprzez kontakt z przesyłkami.

Praktyka

Mimo, że żaden ze
scenariuszy – na szczęście - nie wystąpił, to ich
przygotowanie dobrze
obrazuje skalę, precyzję
oraz szybkość naszych
przygotowań.
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Dobra

Praktyka

...i bezpieczny
powrót do biura

Bezpieczny
powrót
do biura

W momencie powstawania tego
dokumentu, w czerwcu 2020 roku,
jesteśmy w trakcie stopniowego
powrotu do biur. W projekcie przyświecają nam dwa cele - konieczność
zapewnienia absolutnego bezpieczeństwa warunków pracy oraz pełna
dobrowolność w zakresie decyzji
o powrocie. Oznacza to, że w każdym
przypadku, planując powroty pracowników do biura, przełożeni uwzględnią
możliwości poszczególnych pracowników i ich gotowość do powrotu.
Już teraz wiemy, że:

Każdy pracownik wchodzący do biura (z lobby lub z poziomu parkingów)
będzie miał mierzoną temperaturę.
Jeżeli w czasie pomiaru temperatura
ciała przekroczy 37,5 stopni, uruchomiona zostanie procedura drugiego
pomiaru, a jeżeli temperatura się
potwierdzi, pracownik nie zostanie
dopuszczony do pracy.

W lobby oraz na każdym poziomie
parkingu będą wystawione środki
do dezynfekcji, maseczki oraz jednorazowe rękawiczki.

W windzie będą mogły przebywać
w tym samym czasie maksymalnie
2 osoby.
Wprowadziliśmy zasadę, że windy
wykorzystywane są tylko do jazdy
w górę, natomiast schodami chodzimy tylko w dół

Bezpieczny
powrót do biura

Bezpieczny
powrót do biura

Te środki ochrony
są tu dla Ciebie

Pamiętaj,
w windzie
przebywać mogą
max
osoby!

Bezpieczny
powrót do biura

Automatyczny
pomiar
temperatury.
Informujemy, że w związku z działaniami mającymi na celu
przeciwdziałanie zagrożeniu epidemicznemu i zwalczaniu COVID-19
w obiekcie dokonywany jest pomiar temperatury ciała.
Żabka Polska sp. z o.o., ul. Stanisława Matyi 8, 61-586 Poznań
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– śmiało, korzystaj
z nich w biurze.
Dbaj o nasze wspólne
bezpieczeństwo!

2

Ruch windą tylko w górę.

Wprowadzono tzw. zoning, czyli możliwość przebywania jedynie na piętrach, na których mamy swoje biurko.
Nie będzie możliwości przechodzenia
przez inne piętra, poza możliwością
wejścia do strefy kantyny. Dostęp
do strefy kantyny będzie regulowany
liczbą osób.

kami żółtymi i niebieskimi. Praca
odbywa się w systemie rotacyjnym,
co dwa tygodnie z biura mogą pracować zespoły zajmujące odpowiednio
biurka oznaczone kolorem żółtym lub
niebieskim.
Raz w tygodniu przeprowadzamy
całkowite ozonowanie przestrzeni
całego biura.

Z uwagi na wymóg zachowania odległości 1,5m od siebie, pewne biurka
zostaną wyłączone z użytkowania.
Określenie biurek, przy których
można pracować i tych wyłączonych
z użytkowania, będzie widoczne m.in.
w formie informacji na tych biurkach.
Wprowadzony został kod kolorystyczny a biurka oznaczono naklej-
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Mały sklep
Wielcy ludzie
Bezpieczne sklepy
w niebezpiecznych
czasach
Bezpieczeństwo naszych
sklepów i zabezpieczenie
dostaw były naszymi
priorytetami w pierwszych
tygodniach pandemii.
W Żabce rozumiemy,
że wyjątkowe czasy
wymagają wyjątkowego
i błyskawicznego wprost
wsparcia – dziś z dumą
możemy stwierdzić, że
pomagamy każdemu
franczyzobiorcy w całej
Polsce poprowadzić swój
sklep w bezpieczny dla niego,
jego pracowników
i klientów sposób.

Z koronawirusem nie da się wygrać
słowem i obietnicą – trzeba to robić
za pomocą maseczek, przyłbic
i płynów dezynfekujących. Od razu
po pierwszych informacjach
o COVID-19 w Polsce uruchomiliśmy dla franczyzobiorców darmowe
dostawy artykułów pozwalających
zadbać o bezpieczeństwo i higienę.
Do Żabek w całej
Polsce wysłaliśmy:

ponad

ponad

sztuk

litrów

150 mln

400 tys.

rękawiczek foliowych
i lateksowych

płynów dezynfekujących
do rąk i blatów

ponad

ponad

sztuk

sztuk

23 tys.
przyłbic ochronnych, przeznaczonych do noszenia przez osoby mające
kontakt z klientami

840 tys.
maseczek dla pozostałych
pracowników
prawie

6,2 tys.

165 tys.

taśm ostrzegawczych do
wyznaczania bezpiecznych
odległości w kolejce do kas

komunikatów, które w przystępny
sposób przypominają podstawowe
zasady zachowania bezpieczeństwa,
skierowanych do klientów i pracowników sklepów

sztuk
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Bezpieczeństwo pracowników sklepu
Dobra

Zainstalowana w sklepach osłona
z pleksi, która oddziela podczas
płacenia klienta od sprzedawcy, jest
pomysłem jednego z naszych franczyzobiorców. To doskonałe rozwiązanie, które w dużej mierze zwiększa
bezpieczeństwo obu stron dokonujących transakcji. Osłona zapewnia
także dodatkowy komfort pracownikom, którzy wykonując swoją pracę,
każdego dnia mają kontakt przynajmniej z kilkudziesięcioma osobami.
Zgłoszony przez franczyzobiorcę pomysł na montaż osłony nad stoiskiem
kasowym został przekazany przez
Biuro Obsługi Franczyzobiorców do
pozostałych placówek Żabki. W błyskawicznym tempie – już w połowie
marca postanowiliśmy wdrożyć to
rozwiązanie i na zlecenie firmy w ciągu kilku dni we wszystkich sklepach
naszej sieci zamontowane zostały
przegrody.

Powiem szczerze, że jak to się wszystko zaczęło z wirusem, to moja pierwsza reakcja była „zamykamy sklep”.
Czułam strach przed wzięciem na
siebie odpowiedzialności za zdrowie
pracowników i klientów, nie wiedzieliśmy co robić i nie mieliśmy na stanie
w zasadzie żadnych zabezpieczeń.
To, że pozostaliśmy otwarci zawdzięczam centrali - już w pierwszych
dniach zaczęliśmy otrzymywać
wszystko czego potrzebowaliśmy, aby
zamienić moją Żabkę w sklep zabezpieczony w najlepszy możliwy sposób,
a dzięki otrzymywanej subwencji
finansowej mogłam wypłacić „covidowe” premie pracownikom, którzy ze
mną zostali.

Praktyka

We wszystkich Żabkach zaostrzyliśmy reżim sanitarny. Wprowadziliśmy zasadę regularnej dezynfekcji
– w miarę możliwości co godzinę
– wszystkich powierzchni dotykowych. Zarządzenie dotyczyło m.in.:
kas samoobsługowych, blatów, lad
i stołów, pleksi zabezpieczających
półki z bułkami, obudowy urządzeń,
typu roller grill, contact grill i szyby
za urządzeniami, klamek, włączników światła, koszyków i wózków na
zakupy, poręczy, klawiatur, terminali
płatniczych, telefonów.

Każdy franczyzobiorca
co tydzień otrzymywał
w ramach rozliczeń
subwencję finansową
z myślą o przystosowaniu
placówek do nowych
warunków.

Angelika Sołtysiak
Franczyzobiroczyni
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Rzetelnie
i na bieżąco
Od początku pandemii
dbamy o to, aby każdy
nasz franczyzobiorca miał
solidną, merytoryczną
wiedzę dotyczącą sposobów
walki z koronawirusem.

Franczyzobiorcy w całej Polsce w połowie marca 2020 roku zadawali sobie
te same pytania - jak postępować,
aby uchronić się przed zagrożeniem,
jak chronić pracowników i klientów,
co jest bezpieczne, a co wykluczone,
co robić w przypadku kontaktu z osobą zarażoną, jakie są objawy choroby.
Oprócz środków ochrony ważna stała
się bieżąca i prawdziwa informacja –
my ten obowiązek wzięliśmy na siebie
uruchamiając już pierwszego dnia
wybuchu pandemii swoisty koronawirusowy serwis informacyjny dla
franczyzobiorców.

Sebastian Bielawski
Dyrektor Departamentu Rozwoju
i Wsparcia Franczyzobiorców

Przekazywane przez nas
informacje są solidne
i sprawdzone – swoją
wiedzę czerpiemy
z rekomendacji i zaleceń
Ministerstwa Zdrowia,
Głównego Inspektoratu
Sanitarnego, Światowej
Organizacji Zdrowia oraz
konsultacji z ekspertami
w zakresie wirusologii.
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Wybrane tematy, o których informowaliśmy franczyzobiorców w związku
z COVID-19:

1.

3.

Jak właściwie używać rękawiczek
oraz jak bezpiecznie się ich pozbyć;

Przypomnieliśmy o zakazie noszenia
biżuterii;

2.

4.

Prawidłowa dezynfekcja sklepu – wydaliśmy szczegółowe instrukcje dotyczące blatów kasowych, terminali,
klamek, paneli dotykowych ekspresów, koszy zakupowych oraz innego
sprzętu i powierzchni sklepu;

Podpowiadaliśmy sposoby
bezpiecznego spożywanie posiłków
i napojów przez pracowników
(wydzielone pomieszczenie socjalne).

Rękawice
ochronne
obetnij krótko
paznokcie,

zdejmuj wszelkiego
rodzaju biżuterię z rąk,

nie wycinaj
skórek,

nie noś sztucznych
lub lakierowanych
paznokci.

1. Chwyć za środek

rękawiczkę zwiń
2. Zdjętą
w drugiej dłoni.

dwoma palcami
3. Chwyć
wewnętrzną stronę rękawiczki

4. do pojemnika na odpady

i ciągnij rękawiczkę,
aż ją zdejmiesz.

i zsuwaj ją tak, aby druga
znalazła się w środku

Zużyte rękawiczki wyrzuć
zmieszane.

Jednocześnie nasze Centrum Wsparcia Franczyzobiorców udostępniło
infolinię oraz specjalny formularz,
za pomocą, którego każdy franczyzobiorca może zgłaszać wątpliwości
związane ze sposobem postepowania podczas pandemii. Dodatkowo,
najczęstsze w pierwszym okresie
pandemii pytania wraz z odpowiedziami przygotowaliśmy w formie spisu,
który przekazaliśmy franczyzobiorcom. Uzupełnieniem materiałów była
lista kontrolna do łatwej weryfikacji
zrealizowanych w sklepie zaleceń
związanych z COVID-19.

Franczyzobiorcom
zaoferowaliśmy również
wsparcie prawne
i podatkowe związane
z możliwościami
otrzymania pomocy
w ramach rządowej
tarczy antykryzysowej.

§
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Pomagać,
nie przeszkadzać
W Żabce zdawaliśmy sobie sprawę,
jak ogromnym wyzwaniem będą dla
franczyzobiorców pierwsze tygodnie
po wybuchu pandemii. Dlatego już 12
marca zawiesiliśmy na dwa tygodnie
audyty w sklepach w ramach Karty
Weryfikacji. Wycofane zostało również badanie z wykorzystaniem tajemniczego klienta.

Dobra

Praktyka

Wspólnie z Radą Franczyzobiorców
podjęliśmy decyzję o czasowym
skróceniu czasu działania sklepów
i wprowadziliśmy środki ostrożności
związane z liczbą osób przebywających w sklepie.

Zmianom uległy również procedury
związane z dostawami towaru – dopasowaliśmy cykle dostaw, zaleciliśmy
skrócenie czasu rozładunku towaru
i tymczasowo wprowadziliśmy nowe
standardy przyjęcia dostaw.

Odbiór i nadawanie
paczek
Przeorganizowaliśmy usługę odbioru
i nadawania paczek. Podczas przyjmowania i wydawania przesyłek
kurierowi, obsługa sklepu nie ma
konieczności poświadczania tej
czynności podpisem na urządzeniu
mobilnym przewoźnika czy na dokumentach przewozowych. Z kolei nasi
partnerzy zapewnili nas o przestrzeganiu zasad dezynfekcji i dostosowali
się w pełni do wszelkich wytycznych
Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
Uprościliśmy również odbiór paczek
przez klientów. We wszystkich
Żabkach wprowadziliśmy system,
który nie wymaga od klienta dotykania terminalu płatniczego – aby
odebrać paczkę wystarczy podać
kasjerowi kod, który jest wysyłany
do klientów SMS-em.

Wprowadziliśmy również zmiany dla nowych franczyzobiorców. Od kwietnia wydłużyliśmy
okres gwarantowanego przychodu z 6 do 12 miesięcy, przy kwocie 16 tys. złotych co miesiąc
przez cały rok, od momentu podpisania umowy. Zmodyfikowaliśmy też system rekrutacyjny
tak, aby był maksymalnie bezpieczny dla wszystkich zaangażowanych osób – rozmowy
z kandydatami na franczyzobiorców odbywają się za pomocą wideokonferencji.
28

Wspólna
odpowiedzialność
Duża sieć sklepów to wielka możliwość wsparcia społecznego w kryzysowym momencie i jednocześnie
ogromna odpowiedzialność za lokalne społeczności. W Żabce razem
z franczyzobiorcami zdajemy sobie
sprawę, że bliskość do milionów Polaków pozwala wnieść realną zmianę
w ich codziennym życiu.
Akcją społeczną, która najgłośniej
odbiła się w mediach, była zrealizowana wspólnie z franczyzobiorcami
sprzedaż – bez marży handlowej –
ponad 28 milionów maseczek jednorazowych. Produkty te przyleciały do
Polski z Chin specjalnie zorganizowanym m.in. przez sieć Żabka transportem lotniczym.

W naszym przekonaniu każdy powinien mieć możliwość nabycia maseczki, w jak najniższej cenie. Z tego
powodu podjęliśmy decyzję o dystrybucji maseczek bez zysku, w cenie
która odzwierciedla koszty zakupu
i transportu. Dołączyli do nas franczyzobiorcy, akceptując rezygnację
z marży również po swojej stronie.

Tomasz Suchański
Prezes Zarządu

Maseczki pojawiły się w sklepach
w drugiej połowie kwietnia i przeznaczone są dla osób dorosłych. Stanowią wyrób niemedyczny przeznaczony
jako wsparcie bezpieczeństwa. Cena
za sztukę wynosi 1,62 zł przy zakupie
opakowania zawierającego
10 sztuk. Odpowiada ona kosztowi
zakupu maseczek oraz ich dostawy do Polski. Tym samym maseczki
sprzedawane są bez marży. Aby zapobiec potencjalnym spekulacjom
wywołanym najniższą ceną na rynku,
zarekomendowaliśmy franczyzobiorcom wprowadzenie limitu sprzedaży
dla jedenego klienta.

Obliczyliśmy, że dzięki
rezygnacji z marży nasi
klienci zaoszczędzili na
zakupie maseczek łącznie
do 40 milionów złotych.
Taka kwota pozwoliłaby
na pokrycie miesięcznych
wydatków na żywność
i napoje 120 tysięcy
Polaków.
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Nasi franczyzobiorcy
nie pozostali również
obojętni na ciężką pracę,
trud i poświęcenie służb
medycznych i mundurowych.
Z własnej inicjatywy,
wielu z nich rozpoczęło
wydawanie im za darmo hot
dogów i kawy, dostawy dań
gotowych, wody, napojów
energetycznych i innych
produktów żywnościowych
do placówek medycznych.
Nie zapomniano też o
seniorach oraz o tych,
którzy z uwagi na objęcie
kwarantanną nie mogą
opuszczać swoich domów.
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Aby im pomóc wiele sklepów uruchomiło dostawy pod drzwi. Pracownicy
sklepów prowadzą listę, na którą
mogą wpisać się wszyscy, którzy
z obawy o stan swojego zdrowia lub
objęcie kwarantanną chcieliby otrzymać dostawę zakupów do miejsca
swojego zamieszkania.

Anna Badura
Franczyzobiorczyni

Lokalne akcje
wsparcia
inicjowane przez
franczyzobiorców
Jeden z naszych franczyzobiorców
z Krakowa zorganizował zbiórkę pieniędzy, korzystając z portalu
zrzutka.pl. Całkowity dochód przeznaczony został na pomoc krakowskim szpitalom. Dzięki zebranym
środkom udało się zakupić m.in. rękawiczki jednorazowe, fartuchy, płyny
do dezynfekcji czy kilkaset butelek
wody mineralnej.
Zaangażowaniem we wsparcie lokalnej społeczności wykazali się także
właściciele i pracownicy Żabek

30

Chciałam wesprzeć wszystkich tych,
którzy pracują w służbach, ponieważ
to oni znajdują się na pierwszej linii
zagrożenia, a tak naprawdę każdy
z nas niedługo może potrzebować
pomocy. Drobne gesty, typu kawa,
dla nas nie są jakimś wielkim wyczynem, a dla tych pracujących często
po 16 czy 24 godziny na dobę stanowią jasne przesłanie, że ich doceniamy, że są dla nas ważni.

w Poznaniu. Swoje działania zaczęli
od zdiagnozowania potrzeb szpitali
przy ulicach Szwajcarskiej i Polnej.
Okazało się, że potrzebnych jest tam
wiele przedmiotów codziennego użycia – zarówno dla personelu, jak
i pacjentów. Pracownicy szpitala prosili między innymi o długopisy, środki
higieny osobistej, polary, termometry, ciśnieniomierze, ale też soki
i wodę, czy przekąski w niewielkich
opakowaniach. Po ustaleniu potrzeb
szpitali rozpoczęto zbiórkę
w sklepach.
Dzięki zaangażowaniu franczyzobiorców oraz partnerów w zbiórce wzięło
kilkadziesiąt sklepów z Poznania
i okolic, a szpitalom przekazano paczki zebranych towarów. Lokalna społeczność okazała się na tyle hojna, że
akcję udało się rozszerzyć na kolejny
szpital, znajdujący się w Poznaniu
przy ul. Lutyckiej.

Zdany egzamin
Gdy powstaje ten raport, nie wiemy
kiedy skończy się epidemia i jak potoczą się jej losy w Polsce. Ale wiemy,
że wraz z franczyzobiorcami zdaliśmy
koronawirusowy egzamin – nie zawiedliśmy się wzajemnie w momencie
próby, wspieraliśmy i wspólnie utrzymaliśmy ciągłość i bezpieczeństwo
naszych biznesów.

W małych Żabkach pracują Wielcy Ludzie. Przez ostatnie miesiące
mieliśmy okazję zobaczyć w naszych
franczyzobiorcach osoby, których
codzienne poświęcenie, trud oraz
odpowiedzialność pozwoliły bezpiecznie prowadzić sklepy i umożliwiać
zakupy milionom Polaków. Nie sądzę,
żeby słowa potrafiły oddać podziw
i podziękowania należne im za ten
wysiłek.

Piotr Pera
Dyrektor ds. Relacji
z Franczyzobiorcami

86%
franczyzobiorców
pozytywnie
ocenia wsparcie
zapewnione przez
Żabkę podczas
pandemii.

Cieszymy się również z faktu, że nasze
starania zostały docenione przez
franczyzobiorców. Otrzymana pomoc,
rzetelna komunikacja i wspólne działania
społeczne zaowocowały wyjątkowo
wysokim wskaźnikiem satysfakcji
franczyzobiorców. Wszystkie kluczowe
obszary współpracy (tj. system rozliczeń,
wsparcie partnera ds. sprzedaży,
obsługa logistyczna, realizacja zgłoszeń
awarii i dobór asortymentu) zostały
przez nich ocenione istotnie wyżej niż
w poprzednich edycjach badania. 86%
franczyzobiorców biorących udział
w badaniu pozytywnie oceniło wsparcie
zapewnione przez Żabkę podczas
epidemii.
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Bezpieczny klient
w bezpiecznej
Żabce
Wspólnie dla
bezpieczeństwa
Największym sukcesem w czasach
pandemii było umożliwienie klientom
bezpiecznych zakupów w sprawnie
funkcjonujących Żabkach w całej
Polsce. Z dumą możemy powiedzieć,
że oprócz kilku sklepów w zamkniętych galeriach handlowych, wszystkie
pozostałe Żabki były i są dostępne
dla swoich klientów. Procedury zapewniające bezpieczeństwo - zgodne z rekomendacjami Ministerstwa
Zdrowia i Głównego Inspektoratu
Sanitarnego - zostały wdrożone
w każdym sklepie.

1.
Wszystkie powierzchnie dotykowe
są regularnie dezynfekowane –
w miarę możliwości raz na godzinę.

2.
Zapewniliśmy dostęp do jednorazowych rękawiczek przy koszykach
zakupowych oraz na stoiskach
z pieczywem, owocami i warzywami.

3.
Automatyczne dyspensery z płynem do dezynfekcji i rękawiczki
są dostępne w każdym sklepie.
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4.
Sprzedawcy i klienci są oddzieleni
pleksą.

5.

skanowanie produktu oraz kodu
z aplikacji Żappka, a także realizację
zakupów kartą płatniczą na terminalu.

Zaostrzyliśmy zasady przyjmowania
butelek zwrotnych – obecnie robimy
to tylko za okazaniem paragonu.

6.
Zmieniliśmy organizację usług związanych z odbiorem paczek
i wprowadziliśmy system, ktory nie
wymaga od klienta dotykania
terminalu płatniczego. Aby odebrać
paczkę wystarczy podać kasjerowi
kod, który jest wysyłany do klientów SMS-em.
Przy wejściu do każdej Żabki klienci
znajdą dystrybutor z płynem dezynfekującym. Każda osoba – zgodnie
z regulacjami – ma obowiązek zasłaniania ust i nosa. Dbamy o zachowanie bezpiecznej odległości 1,5-2 m
między klientami oraz odpowiednią
liczbę klientów w stosunku do powierzchni sklepu. Wszystkich klientów zachęcaliśmy też do płatności
kartami płatniczymi. Wprowadziliśmy
możliwość płatności kartą za gry
i loterie Lotto. Dla wygody i bezpieczeństwa odwiedzających nas osób
wprowadziliśmy możliwość samoobsługi – nowe ustawienie skanera
umożliwia klientom bezdotykowe

Dbając o bezpieczeństwo naszych
franczyzobiorców, pracowników sklepów a także naszych klientów wprowadziliśmy wiele zmian w funkcjonowaniu sklepów, jeszcze zanim pojawiły
się obostrzenia i zalecenia ze strony
rządu. Odpowiednia komunikacja pozwala w efektywny sposób poinformować franczyzobiorców i klientów
o bieżącej sytuacji, a także przekazać
instrukcje w zakresie aktualnych
warunków funkcjonowania sklepów.
Choć jesteśmy dużą siecią, to dzięki
naszej sprawnej organizacji jesteśmy
w stanie błyskawicznie reagować na
nowe wytyczne rządowe. Dzięki dużej
świadomości całej organizacji byliśmy
w stanie szybko zapewnić naszym
klientom bezpieczne warunki podczas
zakupów.

Joanna Kasowska
Dyrektor ds. Zarządzania Jakością
i Środowiskiem

Aby najlepiej odpowiedzieć na szczególne, koronawirusowe potrzeby
klientów, wprowadziliśmy też zmiany
w asortymencie. Oprócz maseczek,
środków dezynfekujących i lateksowych rękawiczek jednorazowych,
w Żabkach w dobie pandemii
dostępne są dodatkowo:

• Szeroki wybór różnego rodzaju
mąk, kasz, makaronów, warzyw
w puszkach – rzeczy, które klienci
kupowali wcześniej najczęściej
w sklepach wielkopowierzchniowych stały się dla nich dostępne
w najbliższych im placówkach
Żabki
• Mrożone mięso
• Mrożone pieczywo do samodzielnego wypieku przez klientów

Żabka
Café
Dla bezpieczeństwa klientów zmieniliśmy tak lubianą przez nich Żabka
Café. Gorące napoje i przekąski można kupić jedynie na wynos, a mieszadełka, noże, widelczyki, wieczka,
kubki czy serwetki podaje klientom
sprzedawca. Opracowaliśmy również
nowe, trzymające dłużej ciepło opakowania do hot-dogów, aby klienci
mogli cieszyć się ich smakiem po
powrocie do domu.
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• Hamburgery w specjalnym pergaminie, które można włożyć do
mikrofali i podgrzać

Nowe usługi –
dostawa do domu
i odbiór zakupów ze
sklepu
Koronawirus zmienia zakupowe
przyzwyczajenia Polaków – dlatego
zmienia się również Żabka. W połowie
maja 2020 roku już około 220 naszych sklepów oferowało usługi Click&Collect i Home Delivery. Dzięki nim

Odpowiedzialne
i bezpieczne zakupy
Aby przybliżyć klientom nową rzeczywistość dotyczącą zakupów przygotowaliśmy kampanię społeczną
emitowaną w TV oraz YouTube „Żabka
uczy odpowiedzialnych zakupów”.
Aktorzy, na co dzień występujący
w spotach reklamowych naszej sieci,
zwracają w filmie uwagę na znaczenie
bezpiecznych zakupów podczas za-

grożenia epidemiologicznego - wskazują, jak ważna jest higiena, zachęcają
do płatności bezgotówkowych oraz
zachowania bezpiecznego dystansu
od innych osób. Przypominają, by
rozważyć, czy stan naszego zdrowia
pozwala na wyjście z domu oraz by
proponować osobom starszym ich
wyręczenie w tych obowiązkach.
Porady, jak dokonywać bezpiecznych zakupów, pojawiły się również
na ekranach w naszych sklepach,
ulotkach i plakatach, a także w aplikacji Żappka.

klienci mogą zamówić zakupy przez
internet a następnie odebrać je w
sklepie lub zamówić z opcją dostawy
do domu. W przypadku modelu Click&Collect zamówienia składać można
przez aplikację mobilną Żappka. Płatność za towary dokonuje się podczas
ich odbioru w stacjonarnym sklepie.
Usługa typu Home Delivery, pod
nazwą „Żabka do domu” jest realizowana przez stronę internetową lub
telefonicznie.
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Razem więcej
Nasze działania społeczne realizujemy
w dobie koronawirusa zgodnie
z przyjętymi zasadami, w sposób
przemyślany i usystematyzowany,
tak, aby pomoc zaspokajała rzeczywiste w danym momencie potrzeby
beneficjentów. Dzięki temu uniknęliśmy chaosu darowizn i zachowaliśmy
kontrolę nad wydatkowanym budżetem.
W pierwszej kolejności Żabka złożyła
deklaracje wsparcia organów krajowych zarządzających epidemią,
zabezpieczyła też zakup testów.
Franczyzobiorcy i pracownicy w naturalnym odruchu społecznym rozpoczęli realizację pomocy rzeczowej.
Od kwietnia rozpoczęliśmy zbiórkę
funduszy przez program aplikacji
Żappka. W maju przyjęty i funkcjonujący schemat pomocy rozwinęliśmy
o przekazywanie maseczek medycznych dla szpitali

Deklaracja 4,5 mln zł
wsparcia złożona
Ministerstwu Zdrowia

Zakup testów od Warsaw Genomics
do nieodpłatnego wykorzystania
przez szpitale

Relizacja deklaracji wg
wskazań
Ministerstwa Zdrowia
(zakup i darowizna
tomografu)

Relizacja deklaracji wg
wskazań
Ministerstwa Zdrowia
(przekazanie tomografu,
zakup ultrasonografów)

Relizacja deklaracji wg
wskazań
Ministerstwa Zdrowia
(darowizna ultrasonografów)

Wykorzystanie zakupionych
testów przez szpitale

Żappsy charytatywne
dostępne w aplikacji Żappka

Pomoc lokalna

Żappsy charytatywne – przedłużenie akcji

Wygaszanie pomocy lokalnej
(rozliczenia, umowy)

Przekazanie maseczek medycznych szpitalom
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Zgodnie z opisaną strategią
Żabka swoją pomoc
charytatywną kieruje przede
wszystkim do placówek
medycznych (szpitale,
przychodnie, oddziały sanepidu),
ale również organizacji
i fundacji wspierających walkę
z koronawirusem, dbając
jednocześnie o bezpieczeństwo
i zdrowie swoich pracowników,
franczyzobiorców i klientów.
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3.
Nasza pomoc realizowana jest w trzech
strumieniach, przy zaangażowaniu czterech
grup interesariuszy:
2.
1.

Pomoc rzeczowa realizowana lokalnie – darowizny rzeczowe kierowane
od franczyzobiorców lub bezpośrednio z naszych centrów logistycznych
do placówek medycznych i organizacji charytatywnych zajmujących
się wsparciem walki z epidemią. Najczęściej przekazywane produkty to
woda, napoje w tym energetyczne,
dania gotowe i instant, kawa, herbata etc. Przekazywane są również
środki ochrony osobistej, maseczki,
rękawiczki, płyny dezynfekujące. Ten
strumień pomocy udało się zrealizować dzięki zaangażowaniu franczyzobiorców i pracowników, szczególnie
w centrach logistycznych.
Zaangażowane grupy interesariuszy:
Franczyzobiorcy i pracownicy Żabki

Nasza lokalna
pomoc w Poznaniu
Dobra
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Prowadzimy dostawy dla Poznańskiego Centrum Sanitarno-Epidemiologicznego, któremu codziennie
dowozimy kanapki i dania gotowe
dla pracujących praktycznie bez
przerwy laborantów badających

Pomoc finansowa dla 16 lokalnych
szpitali zakaźnych – po jednym
w każdym województwie. Koronawirus stał się dla nas w Żabce kolejną okazją do przekonania się, jak
wyjątkowi są nasi klienci. W ramach
akcji „Ty wymieniasz my podwajamy!
Razem pomagamy szpitalom”, użytkownikom aplikacji Żappka zaproponowaliśmy możliwość wymiany
swoich żappsów na realne wsparcie
dla szpitali zakaźnych w całej Polsce.
Aby dodatkowo zwiększyć pomoc
jaka trafia do placówek medycznych,
obiecaliśmy, że podwoimy zebraną
kwotę. Ta deklaracja była jednocześnie dodatkową zachętą i motywacją
dla użytkowników aplikacji do wymiany zebranych punktów na kupony
charytatywne. Z radością możemy
poinformować, że wspólnie z klientami zebraliśmy ponad 3 mln złotych.
Zaangażowane grupy interesariuszy:
Klienci

próbki testów i całego personelu
Sanepidu. Zrealizowaliśmy także
pierwsze dostawy wody, napojów
energetycznych i batonów proteinowych dla pracowników poznańskich szpitali zakaźnych i kierowców karetek pogotowia. Działania
te podejmujemy we współpracy
z Urzędem Miasta i społecznością
lokalną.

Pomoc finansowa i rzeczowa realizowana przez spółkę na poziomie ogólnopolskim przy współpracy
z Ministerstwem Zdrowia i placówkami naukowo – badawczymi.
Zadeklarowaliśmy 4,5 mln zł na działania związane z zagrożeniem epidemicznym. Zwróciliśmy się w tej sprawie
w oficjalnym liście do Premiera RP,
deklarując pełne wsparcie w zakresie
zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim
Polakom. W ramach tej kwoty:

• przekazaliśmy Wielospecjalistycznemu Szpitalowi Wojewódzkiemu
w Gorzowie Wielkopolskim nowoczesny kontenerowy tomograf
komputerowy o wartości niemal
3 mln zł. Sprzęt będzie wykorzystywany do badań pacjentów z koronawirusem.
• przekazaliśmy 100 przenośnych
ultrasonografów dla wybranych
placówek medycznych wskazanych
przez Ministerstwo Zdrowia.
Za kwotę 2 mln zł zakupiliśmy testy
w kierunku SARS-CoV-2, z których
nieodpłatnie mogły skorzystać szpitale. Testy wykonało Warsaw Genomics,
warszawskie laboratorium specjalizujące się w diagnostyce genetycznej.
W ostatnim czasie koncentruje się ono
na wykonywaniu testów w kierunku
SARS-CoV-2, a przekazana kwota pozwoliła wykonać dodatkowo
ok. 5 tys. testów.

Przekazaliśmy nieodpłatnie 500 tys.
maseczek medycznych dla szpitali
w całej Polsce.
Wsparliśmy tworzenie portalu koordynującego wsparcie dla szpitali
i strumienie pomocy pomiędzy potrzebującymi i potencjalnymi darczyńcami
(www.wsparciedlaszpitali.pl).
Zaangażowane grupy interesariuszy:
Interesariusze i pracownicy Żabki
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Prace nad
algorytmem
Od lat w Żabce budujemy zespół
specjalistów w dziedzinach takich, jak
matematyka stosowana, programowanie, sztuczna inteligencja, analizy
statystyczne. Jesteśmy jednym z najbardziej zaawansowanych w Polsce
i Europie centrów kompetencji związanych z tworzeniem narzędzi
do planowania i prognozowania,
dodatkowo z bardzo praktycznym
doświadczeniem w dziedzinie nowoczesnej logistyki opartej na narzędziach cyfrowych.
W czasach pandemii nasza eksperckość została wykorzystana przez
Ministerstwo Zdrowia. Resort zwrócił

Odpowiedzialność to jedna z naszych
podstawowych wartości, jakimi kierujemy się w swojej działalności.
Sytuacja zagrożenia epidemicznego
była sprawdzianem z jednej strony
dla naszego modelu biznesowego,
jego odporności i elastyczności,
z drugiej potwierdzeniem tego czy
jako organizacja potrafimy przełożyć
swoje wartości na konkretne działania, tak potrzebne w sytuacji kryzysowej.
Mamy nadzieję, że szereg aktywności i inicjatyw, których podjęliśmy
się z myślą o naszych pracownikach,
franczyzobiorcach i klientach pomógł
w zapewnieniu im bezpieczeństwa w
tych trudnych czasach. Dodatkowo
w czasie próby potwierdziliśmy, że
największą wartością są ludzie, którzy
tworzą naszą sieć.
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się do nas o pomoc w wypracowaniu
specjalnego algorytmu modelującego procesy ruchu pacjentów zakażonych lub podejrzanych o zakażenie
wirusem SARS-Cov-2. Celem było
zoptymalizowanie działań logistycznych ministerstwa i bieżąca ocena
stopnia wykorzystania zasobów
- placówek, łóżek, szpitalnych, sprzętu, testów czy możliwości transportu
osób chorych w poszczególnych
województwach i powiatach.
Wszystkie przeprowadzone przez
nas analizy zostały przeprowadzone
z rygorystycznym przestrzeganiem
przepisów o ochronie danych osobowych i poszanowaniem prywatności
i bezpieczeństwa informatycznego.

Jako Żabka zawsze chcemy być
blisko ludzi, a dbałość o zdrowie jest
jednym z filarów naszej społecznej
odpowiedzialności.
Kontakt

Anna
Jarzębowska
Ekspert ds. CSR

+48 519 078 730
Jarzebowska.Anna@zabka.pl
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