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Żabka Polska z tytułem Best Quality Employer 2022 

Żabka Polska została po raz drugi nagrodzona tytułem Best Quality Employer. Kapituła Certyfikacji 
Krajowej ogólnopolskiego programu doceniła firmę za konsekwentne utrzymywanie najwyższych 
standardów polityki zatrudnienia, bogaty pakiet świadczeń socjalnych oraz wprowadzanie 
różnorodnych systemów motywacyjnych dla pracowników. Otrzymany tytuł jest potwierdzeniem 
silnej pozycji spółki na krajowym rynku pracy. 

Żabka Polska zarządza największą siecią sklepów typu modern convenience w Europie Wschodniej. 
Tworzy miejsca pracy dla ponad 33 tysięcy osób, umożliwiając im rozwój zawodowy w różnorodnym, 
inkluzywnym i odpowiedzialnie zarządzanym środowisku. Są to wartości na stałe wpisane w DNA 
firmy, która wspiera je realnymi działaniami, kształtującymi kulturę organizacji i wpływającymi na 
zaangażowanie kadry pracowniczej. 

Firma gwarantuje stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę bez okresu próbnego oraz 
atrakcyjny system wynagrodzenia. Zatrudnieni w niej mogą liczyć też na pakiet benefitów, w skład 
którego wchodzą m.in. prywatna opieka medyczna Lux Med, ubezpieczenie na życie, 
dofinansowanie do karty Multisport. Osoby ze stażem pracy powyżej 3 lat mogą także uczestniczyć 
w pracowniczym programie emerytalnym.  

Żabka Polska osiąga kolejne sukcesy biznesowe, bo stawia na rozwój ludzi, którzy współtworzą 
firmę. Udostępnia wszystkim pracownikom przestrzeń do rozwoju eksperckiego, liderskiego czy 
osobistego. Zapewnia dofinansowanie do szkoleń i kursów oraz nauki języków obcych. Organizuje 
liczne konkursy pracownicze, w których można wygrać atrakcyjne nagrody finansowe i rzeczowe. 
Prowadzi też program poleceń pracowniczych. W 2016 roku w firmie utworzono Akademię Żabki, 
stanowiącą ekosystem rozwojowy, który wspiera realizację strategii, koncentrując się na filarach 
tematycznych takich jak: znajomość organizacji, współpraca zespołowa, osiąganie celów, 
kreatywność i rozwój osobisty. Nowoczesne środowisko rozwojowe dla pracowników Żabki 
współtworzą także globalni partnerzy, z którymi firma współpracuje przy nieszablonowych 
projektach handlowych i technologicznych, angażując nowoczesne systemy i narzędzia. 

W realizowanym przez Certyfikację Krajową ogólnopolskim programie Best Quality Employer 
nagradzane są firmy, które prowadzą efektywną polityką personalną, promujące najciekawsze 
praktyki na rynku pracy i jednocześnie wyróżniają się najwyższymi kompetencjami w szeroko 
rozumianej dziedzinie HR. Tytuł Best Quality Employer otrzymują tylko firmy, które pozytywnie 
przejdą szczegółowe badanie i proces weryfikacji. Obecność w gronie laureatów programu stanowi 
wsparcie promocyjne dla najlepszych pracodawców, zapewniające dotarcie do młodych talentów i 
wykwalifikowanych specjalistów. 
________________________ 
 
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 
Żabka podjęła się zobowiązań w zakresie dobrego żywienia, usług ułatwiających zrównoważone życie, rozwoju 
przedsiębiorczości, różnorodności i włączającej kultury organizacyjnej, ładu korporacyjnego oraz dekarbonizacji i 
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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  

http://www.zabka.pl/
https://raportodpowiedzialnosci.zabka.pl/
mailto:biuro.prasowe@zabka.pl

