
 

 

 

Szanowny Panie, 

od początku pandemii prowadzimy regularną korespondencję ze wszystkimi 

franczyzobiorcami, przekazując im informacje o nowych zaleceniach sanitarnych, a także 

przypominając o tych już obowiązujących. Działania sieci Żabka są zgodne m.in. z 

instrukcjami przekazanymi przez NFZ i zaleceniami WHO, zapisami specustawy oraz 

rządowymi wytycznymi.  
 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 19 czerwca 2020 roku, w obiektach 

handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych jest obowiązek 

zakrywania ust i nosa, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo 

kasku ochronnego. W świetle powszechnie obowiązującej interpretacji przepisów, kasjer 

ma prawo do odmowy sprzedaży, jeżeli klient nie zasłoni nosa i ust. Jednocześnie 

rozporządzenie zwalnia z tego obowiązku osoby, które nie mogą zakrywać ust lub nosa z 

powodu stanu zdrowia. Osoby te nie są zobowiązane do noszenia orzeczenia o stanie 

zdrowia, ani jego okazywania, o czym również poinformowani są nasi franczyzobiorcy. 

Zatem klient, który powoła się na tę okoliczność, powinien być obsłużony. Z uwagi na fakt, 

że kasjerzy nie mają możliwości weryfikacji prawdziwości tych oświadczeń, zalecamy, by 

zdali się na zdrowy rozsądek i w tego typu sytuacjach prosili klienta o zasłonięcie ust i nosa 

przedramieniem lub rękawem na czas pobytu w placówce. 

 

Niezależnie jednak od regulacji i zaleceń, naszym zdaniem najważniejsze jest budowanie 

wśród klientów świadomości, jak bardzo codzienne zachowania w sklepie mają wpływ na 

wspólne bezpieczeństwo. Mamy bowiem do czynienia z trudną sytuacją, w której 

franczyzobiorcy i kasjerzy borykają się ze zmianami zachodzącymi w przepisach oraz 

nierzadko negatywnymi reakcjami klientów na przypomnienie o konieczności noszenia 

maseczek. Wobec naszych klientów liczymy na zrozumienie, że okoliczności wymagają 

solidarnego współdziałania i wzajemnej życzliwości, a prośby kasjerów wynikają z troski o 

wspólne dobro. Wierzymy, że odpowiedzialna postawa każdego z nas pomoże zapewnić 

bezpieczeństwo zarówno innym klientom, jak i pracownikom sklepów.  

 

Podkreślamy również, że niezwłocznie po wybuchu pandemii wszystkim naszym 

franczyzobiorcom zapewniliśmy środki ochrony indywidualnej dla pracowników, takie jak: 

maseczki, płyny do dezynfekcji, rękawiczki czy przyłbice. Sklepy wyposażyliśmy także w 

szyby ochronne z pleksi, taśmy na podłodze wskazujące bezpieczne odstępy między 

klientami oraz między klientami a sprzedawcami, rękawice, woreczki foliowe oraz środki do 

dezynfekcji, które są dostępne przy wejściu, a w ostatnim czasie – bezdotykowe stacje 

dezynfekcyjne. Urządzenia te zostały zaprojektowane i stworzone specjalnie na potrzeby 

naszej sieci – dzięki nim podczas zakupów w sieci, w całkowicie bezpieczny sposób, tj. 

bezdotykowo, można zdezynfekować nie tylko dłonie, ale także zakupione właśnie 

produkty, np. chętnie wybierane w czasie upałów napoje. Dzięki wdrożonym przez nas 

działaniom klienci, wybierając zakupy w sklepach Żabka, mogą czuć się bezpiecznie. 

 

Nasze olbrzymie zaangażowanie w czasie pandemii i wdrożenie szeregu działań w zakresie 

bezpieczeństwa pracowników, franczyzobiorców i klientów przełożyło się na bardzo 

pozytywne, a nawet najlepsze w historii wyniki satysfakcji franczyzobiorców mierzonych 

wskaźnikiem NPS (net promoter score). NPS mierzy skłonność franczyzobiorców do 

Poznań, 26.08.2020 r. 



 

 

 

polecania współpracy z Żabką i stanowi dla nas swojego rodzaju barometr zadowolenia 

naszych partnerów biznesowych. 
 

Pozdrawiamy,  

Biuro Prasowe Żabka Polska 

 

 


