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Wstęp
W Żabka Polska wierzymy, że zrównoważone życie w zgodzie z planetą jest możliwe dla każdego i na co 

dzień. Dlatego jednym z filarów naszej Strategii Odpowiedzialności jest Zielona Planeta. Koncentrujemy się 

w nim na podejmowaniu działań, dzięki którym minimalizujemy nasz ślad środowiskowy w całym łańcuchu 

wartości, aby chronić planetę. Mając na uwadze ustalenia Porozumienia Paryskiego, którego celem jest 

skonsolidowanie globalnych działań powstrzymujących zmiany klimatyczne, które w rezultacie mają 

doprowadzić do ograniczenia globalnego wzrostu temperatury do poniżej 1,5 stopnia Celsjusza, Żabka 

Polska do 2025 roku zamierza osiągnąć neutralność klimatyczną, rozumianą zgodnie z międzynarodowym 

standardem GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting jako 1, 2 zakres emisji gazów cieplarnianych 

oraz korzystania ze 100% odnawialnych źródeł energii elektrycznej w zakresie 2, jak i dążenie do 

odnawialnych źródeł energii w sklepach w zakresie 3. Chcąc być liderem transformacji energetyczno-

klimatycznej w Polsce, uwzględniając Polską Politykę Energetyczną 2040, a także pozostałe kluczowe 

regulacje, Żabka Polska poprzez swoje działania chce wspierać realizację celów zarówno w zakresie 

efektywności energetycznej, jak i przeciwdziałania zmianom klimatu.

Art. 1. Przedmiot i zakres polityki 

1. Polityka Energetyczna definiuje kontekst oraz ambicje Żabka Polska w zakresie zarządzania energią 

elektryczną, w tym opisuje główne cele Żabka Polska i przedstawia ramowe zasady postępowania.

2. Polityka ma zastosowanie do pracowników, współpracowników oraz Franczyzobiorców.

Art. 2. Definicje i skróty

1. Polityka Energetyczna niniejsza Polityka Energetyczna.

2. Żabka Polska,
Spółka

Żabka Polska sp. z o.o.

3. Pracownicy wszystkie osoby zatrudnione w Żabka Polska w ramach stosunku pracy, 
bez względu na rodzaj umowy o pracę i wymiar czasu pracy.

4. Współpracownicy osoby świadczące na rzecz Żabka Polska usługi lub dokonujące innych 
świadczeń w oparciu o umowy współpracy (tj. umowa cywilnoprawna,  
w tym umowa o świadczenie usług, umowa zlecenia lub umowa o dzieło) 
lub stosowne pełnomocnictwa.

5. Franczyzobiorcy osoby, które na podstawie odpowiednich umów zawartych ze Spółką 
prowadzą sklep pod marką Żabka.
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6. Strategia  
Odpowiedzialności

dokument strategiczny dla Grupy Żabka, przyjęty w 2021 roku, 
wyznaczający ambicje, kierunki rozwoju i cele dla Grupy Żabka  
w obszarze odpowiedzialności (ESG) przedsiębiorstwa. Strategia składa 
się z 4 filarów: Zrównoważony styl życia, Pozytywny wpływ na otoczenie, 
Odpowiedzialna organizacja i Zielona planeta.

7. Zakres 1  emisje gazów cieplarnianych w operacjach własnych, zgodnie  
z międzynarodowym standardem GHG Protocol Corporate Accounting 
and Reporting, wynikające m.in. ze zużycia gazu ziemnego, zużycia paliwa 
dla pojazdów własnych, z wycieku czynników chłodniczych oraz zużycia 
oleju napędowego.

8. Zakres 2 emisje gazów cieplarnianych wynikające ze zużycia energii elektrycznej  
i ciepła we wszelkich operacjach własnych, zgodnie z międzynarodowym 
standardem GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting,  
np. w biurach, centrach logistycznych, zakładach produkcyjnych.

9. Zakres 3 emisje gazów cieplarnianych wynikające z operacji powiązanych  
z działalnością biznesową Żabka Polska, zgodnie z międzynarodowym 
standardem GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting,  
np. w placówkach sklepowych prowadzonych przez Franczyzobiorców.

10. OZE energia pochodząca z odnawialnych źródeł, np. energia wiatrowa, 
słoneczna, wodna.

11. PPA zakontraktowanie długoterminowego zakupu energii elektrycznej  
np. z OZE bezpośrednio od producenta.

12. Gwarancje  
pochodzenia

dokumenty, które potwierdzają, że określona ilość energii pochodzi  
z odnawialnych źródeł energii (OZE).

Art. 3. Zasady ogólne

Polityka służy zapewnieniu realizacji celów założonych przez Spółkę, tj.: dążenia do korzystania z odnawial-

nych źródeł energii elektrycznej oraz zmniejszenia intensywności jej zużycia. 

 

Art. 4. Postanowienia szczegółowe

Niniejsza Polityka określa następujące założenia dotyczące osiągnięcia celów, do których dąży Żabka Polska: 

I. 
Korzystanie ze 100% odnawialnych źródeł energii elektrycznej w zakresie 2, jak i dążenie do odnawialnych 
źródeł energii w sklepach w zakresie 3, m.in. poprzez:
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• Stosowanie gwarancji pochodzenia energii – dokumentów pochodzenia energii elektrycznej z 

odnawialnych źródeł energii;

• Zwiększanie udziału energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, np. poprzez  budowę nowych mocy 

wytwórczych lub zakup istniejących instalacji;

Wdrożenie rozwiązań opartych o długoterminowe umowy na zakup energii elektrycznej, np. typu PPA lub 

podobnych środków.  

II. 
Zmniejszenie o 5% intensywności zużycia energii elektrycznej (MWh/mPLN przychodu; Zakres 2 i 3)  
do 2023 roku m.in. poprzez:

• Testowanie, wdrażanie i rozwijanie inicjatyw mających m.in. ograniczać emisyjność i energochłonność;

• Systematyczną analizę aktualnych procesów i projektów poprzez włączenie aspektów ograniczania 

emisyjności oraz energochłonności w miarę rozwoju technologicznego oraz dostępności nowych 

rozwiązań rynkowych i regulacyjnych;

• Edukację i doskonalenie kompetencji pracowników, współpracowników i głównych interesariuszy Żabka 

Polska w zakresie kwestii dotyczących ograniczania energochłonności i emisyjności;

• Włączenie analizy wpływu czynników pozafinansowych, w tym związanych z wpływem na emisje gazów 

cieplarnianych do atmosfery, we wszystkich kluczowych decyzjach biznesowych i inwestycyjnych 

podejmowanych przez Żabka Polska;

Mając na uwadze znaczące wykorzystanie energii w działalności podstawowej, w Żabka Polska wdrożono 

System Zarządzania Energią zgodny z Normą PN-EN ISO 50001, którego celem jest zapewnienie rozwiązań 

wspierających efektywność energetyczną.

Art. 5. Przegląd i aktualizacja polityki

1. Green Officer jest odpowiedzialny za zapewnienie zgodności Polityki Energetycznej z przepisami prawa 

powszechnie obowiązującego oraz weryfikację ewentualnych nieprawidłowości w jej wdrażaniu lub 

realizacji. 

2. Polityka Energetyczna podlega okresowemu przeglądowi i – w razie potrzeby – odpowiedniej aktualizacji  

w celu jej dostosowania do bieżących wymogów prawnych. 

3. Przeglądu i aktualizacji Polityki Energetycznej dokonuje Green Officer nie rzadziej niż raz na dwa lata.
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Art. 6. Postanowienia końcowe

1. Polityka Energetyczna została przyjęta przez Zarząd Spółki w dniu 15 października 2022 r.

2.  Polityka Energetyczna wchodzi w życie z dniem 16 października 2022 r. 
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